
Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу 

об'єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих 

зобов'язань 

 

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію 

державного майна” щодо контролю державними органами приватизації за 

виконанням умов договорів купівлі-продажу державного  майна регіональне 

відділення в межах повноважень здійснює  контроль за виконанням умов 

договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації та аналізу результатів 

виконання покупцями взятих зобов’язань відповідно Порядку контролю за 

виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації 

державними органами приватизації, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 24 травня 2012р. за N 815/21127. 

 

- Станом на 01.11.2015 року на обліку регіонального відділенні 

знаходяться  22 договори, з яких претензійно-позовна робота здійснюється по 

2 договорам, контроль за виконанням умом здійснюється за 20 договорами: 

 

Група А 13 

Група А

59%

Група В

0%

Група Д

32%

Група Ж

9%

 

Група В 0 

Група Д 7 

Група Ж 2 

ВСЬОГО: 22 

      

Протягом  10 місяців 2015 року здійснено 15 перевірок виконання умов 

договорів купівлі-продажу. В результаті здійснених перевірок, виявлені 

порушення виконання умов 2 договорів купівлі-продажу. 

До порушників застосовано відповідальність, передбачену 

договорами купівлі-продажу – нараховано штраф на загальну суму                

7033,81 грн., які сплачено в процесі здійснення перевірок. 

 У зв’язку з повним виконанням умов договорів купівлі-продажу 

об’єктів приватизації протягом  10 місяців 2015 року з контролю 

регіонального відділення знято 1 договір купівлі-продажу. 

На контролі перебуває – 6 договорів купівлі-продажу, які містять 

інвестиційні зобов’язання, що визначені у грошовій формі. 



Здійсненими перевірками договорів, які містять інвестиційні 

зобов’язання, порушень щодо порядку внесення інвестицій - не зафіксовано.  

- На контролі перебуває – 6 договорів, умовами яких передбачено 

створення або збереження робочих місць. За цими договорами покупцями 

повинно зберігатися 392 робочих місця та має бути створено 154 робочих 

місця. Результати здійснених перевірок показали, що фактично збережено 

392 робочих місця та створено 102 нових робочих місця. 

 
ВСЬОГО по групам:   

Група 

Збереження 

%                

Створення 

%                згідно 

договору 
фактично 

згідно 

договору 
фактично 

А 109 109 100% 30 46 100% 

В 285 285 100% 54 56 100% 

Д 0 0 100% 73 0 0% 
ВСЬОГО: 394 394 100% 157 102 64% 

 
 


