
Протягом травня 2017 року на виконання наказу РВ ФДМУ від 27.03.2017 №00527 

перевірено стан ефективного використання та збереження державного майна, яке у процесі 

приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, на 4 суб’єктах 

господарювання (перевірено 10 майнових об’єктів). Результати перевірок відображено у 

відповідних актах.    

Також у травні місяці прийнято: 

- 2 управлінські рішення "Інше" стосовно двох гвинтівок  БИ-6, які в процесі 

приватизації не увійшли до статутного капіталу ПАТ "Стебницьке ГХП "Полімінерал", 

підстава – лист ДП "Укроборонлізинг" від 10.05.2017 №45, яким скеровано до регіонального 

відділення акт знищення стрілецької зброї від 28.09.2007 №1247; 

- знято з балансу ТзДВ "Радехівський ремонтно-механічний завод" гуртожиток на                

вул. Витківській, 3 у м. Радехові на підставі наказу ПАТ "Радехівський ремонтно-механічний 

завод" від 26.05.2017 №, підстава – рішення ГС Л/о від 23.02.2010 у справі №6/2, яким 

регіональному відділенню відмовлено у задоволенні позовних вимог про зобов’язання 

Радехівської міської ради прийняти гуртожиток у комунальну власність, у зв’язку з 

приватизацією усіх квартир мешканцями; наявність приватизаційних свідоцтв на усі 15 

квартир у гуртожитку, а також наявність укладених усіма мешканцями гуртожитку 

відповідних угод з Радехівським РЕМ ПАТ "Львівобленерго", комунальним підприємством 

"Радехівське міське водо-каналізаційне господарство", Червоноградським УЕГГ ПАТ 

"Львівгаз" про надання послуг користування електроенергією, централізованого 

водопостачання, водовідведення та вивозу ТПВ, газопостачання. 

- прийнято рішення (наказ РВ від 29.05.2017 №00831) та передано на зберігання ВАТ 

"Ремсервіс" водонапірну башню та артезіанську свердловину, які в процесі приватизації не 

увійшли до статутного капіталу ВАТ "Ремсервіс" згідно з договором зберігання від 29.05.2017 

№17/6. 

За цей же період прийняті рішення (накази РВ від 22.05.2017 №00804 та №00805) про 

приватизацію частини залізничної колії №1 протяжністю 288,8 п.м та частини колії №2 

протяжністю 219,8 п.м на вул. Навроцького, 1 у м. Львові, які в процесі приватизації не 

увійшли до статутного капіталу ПАТ "Львівметал". 

Також у травні місяці проведено  реєстрацію права власності за державою в особі РВ 

ФДМУ по Львівській області на 10 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у 

сфері управління регіонального відділення та 1 об’єкт нерухомості . 

 

 


