
Протягом квітня місяця 2016 року на виконання наказу РВ ФДМУ від 31.03.2016 

№00453 перевірено стан ефективного використання та збереження державного майна, яке у 

процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, на 9 

суб’єктах господарювання (перевірено 24 майнових об’єктів). Результати перевірок 

відображено у відповідних актах.    

У квітні місяці регіональним відділенням прийнято рішення (наказ від 13.04.2016 

№00523) та передано на зберігання ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" захисну споруду 

цивільного захисту – сховище №49511 згідно з договором зберігання від 13.04.2016 №16/5. 

Також прийнято рішення про приватизацію підземного складського приміщення пл.. 1023, 5 

кв.м у м. Стрий на вул. Яворницького, 41, яке в процесі приватизації не увійшло до 

статутного капіталу Ват 2Стрий-Інжиніринг" (наказ РВ від 26.04.2016 №00631) та про 

приватизацію службового будинку (літ. А-2) пл. 198,9 кв.м у на вул. Мартовича, 2 у смт. 

Магерів, який в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ "НВК 

"Полярон" та згідно з договором від 09.07.2015 №15/10 переданий на зберігання ПП 

"Газдиня" . 

 За цей же період: 

1. Передано у комунальну власність позаплощадочні тепломережі (м. Львів, вул. Хлібна, 2), 

які в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ПАТ "Хлібпром" (лист ЛМКП 

"Львівтеплоенерго" від 21.04.2016 №11/02358). 

2. Приватизовано незавершене будівництво дитячого садку у с. Топорів Буського району, яке 

у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу птахофабрики "Топоріська" 

(ліквідована) згідно з договором купівлі-продажу від 26.04.2016 №555. 

 На виконання вимог розпорядження КМУ від 26.11.2008 №1473-р "Про підготовку та 

проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони 

(цивільного захисту)", відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затверджених 

наказом МНС від 10.06.2009 №390 із змінами, внесеними наказом МНС від 13.08.2010 №659,  

регіональним відділенням здійснюється робота по проведенню технічної інвентаризації 

об’єктів ЦО, які у процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських 

товариств.  

Станом на 01.02.2016 у сфері управління РВ ФДМУ по Львівській області перебуває  

63 захисні споруди цивільного захисту, які у процесі приватизації не увійшли до статутних 

капіталів 42-ох господарських товариств.  

На сьогоднішній день регіональним відділенням в повному обсязі проведена технічна 

інвентаризація по 44 ЗСЦЗ та по 6-ти захисних спорудах надані довідки БТІ про 

неможливість виготовлення технічної документації, оскільки ці захисні споруди є 

затопленими. По 7-ми захисних спорудах (2 ЗСЦЗ – не увійшли до СК ТДВ "Миколаївське 

АТП-14627" та  5 ЗСЦЗ - не увійшли до СК ВАТ "Жидачівський ЦПК") регіональним 

відділенням виготовлено в Стрийському БТІ технічну документацію на ці захисні споруди. 

На сьогоднішній день триває робота по оформленню актів технічної інвентаризації . 

По решта 6-ти захисних спорудах технічну інвентаризацію регіональне відділення на 

сьогоднішній день провести не може, оскільки: по 5-ти захисних спорудах, які не увійшли до 

СК ВАТ "Бродівський консервний завод ведеться претензійно-позовна робота по 

поверненню у державну власність та  по 1-ій ЗСЦЗ - сховище №49725 у м. Дрогобич, вул. 

П.Орлика, 20, яке не увійшло до СК ВАТ "Львівводбуд" – регіональним відділенням 

здійснюються заходи щодо ідентифікації ЗС та приведення у  відповідність до облікових 

даних Департаменту з питань цивільного захисту  Львівської ОДА.   

 
 

 


