
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про результати перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу 

по регіональному відділенню ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях 

у ІІ кварталі 2020 року 

(Одеський регіон) 

 
На початок звітного періоду на обліку регіонального відділенні знаходяться                     

19 (з ППР) 16 (без ППР) договорів купівлі-продажу.  

у ІІ кварталі 2020 року проведено 4 перевірки стану виконання умов договорів  купівлі-

продажу. 

За результатами перевірок виявлено 1 порушень виконання умов договорів купівлі-

продажу.  

№ 
код, назва об’єкту 

приватизації  
№ дата ДКП покупець Порушення  

1 

207108501, об'єкт 

незавершеного 

будівництва - 

"Учбово-

лабораторний корпус 

академії холоду" 

№ 5164 від 

04.11.2003р.  

Дулапчі Георгій 

Костянтинович 

Штраф відповідно до п.п. 7.7.1. 

розділу 7 „Відповідальність покупця” 

договору купівлі-продажу від 

04.11.2003р. № 5164 у разі порушення 

встановлених п.5.12. інвестиційних 

умов щодо термінів внесення 

інвестицій у встановленому обсязі. 

 

У зв’язку з повним виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, 

знято з контролю  1 договір: 

№ 

п/п 

№ договору та 

дата укладання 

Реквізити підприємства, 

майно (акції) якого є 

об’єктом купівлі-продажу 

за договором, та код 

ЄДРПОУ 

Об’єкт купівлі-продажу за 

договором 

Власник (покупець або 

правонаступник) 

1 
2 

3 5 6 
№ дата 

1 1098 23.12.2019 

М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. 

ГАГАРІНА, 26А, 

349143501 

Комплекс будівель та споруд у 

складі: - адміністративно-

виробничий корпус; - 

спортивно-оздоровчий 

комплекс; - підсобний корпус; 

- склад (класи ГО); - насосна 

станція; - резервуар; 

ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» 

 

Протягом ІІ кварталу 2020р. регіональним відділенням укладено 3 договори купівлі-

продажу: 
№ код Назва  Адреса № та дата ДКП Покупець 

1 95520703 
КОРПУС МЛИНУ (ЛІТ. 

А) 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 

СМТ. САРАТА, ВУЛ. 

МЕЛЬНИЧНА, 77 

148 15.04.2020 
НЕБОГА ОЛЬГА 

ІВАНІВНА 

2 103795601 МАГАЗИН № 2 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 

М. ІЗМАЇЛ, 

БОЛГРАДСЬКЕ 

ШОСЕ, 12 

162 13.04.2020 
ЗАПША ДМИТРО 

МИХАЙЛОВИЧ 

3 3798405601 

КОЛИШНЄ 

ПРИМІЩЕННЯ БАНКУ 

"УКРАЇНА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ЛИМАНСЬКИЙ 

РАЙОН, СМТ. 

ДОБРОСЛАВ, ВУЛ.. 

ЦЕНТРАЛЬНА, 45 

145 10.04.2020 
ЯВНІШКІС ЄВГЕН 

ЕДУАРДОВИЧ 

   

 

 

 



 

Щодо стану виконання п. 2 наказу Фонду державного майна України 

від 20.01.2005 року за № 114: 

Інформацію бази даних “ЕТАП-Інвестиційні зобов’язання” приведено у 

відповідність до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і 

безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 

р. № 1734. 

Станом на 30.06.2020р. в регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області 

об’єктів  зазначеної категорії на контролі відсутні. 

 

Інформація щодо додаткових угод, укладених регіональним відділенням 

ФДМУ по Одеській області: 

Протягом ІІ кварталу 2020р. регіональним відділенням укладено 0 додаткових 

угод. 
 

Інформація щодо подальшого відчуження приватизованих об’єктів: 

У звітному періоді, регіональним відділенням ФДМУ по Одеській області не 

здійснювалось погодження подальшого відчуження об’єктів державної власності. 

 

 

Інформація стосовно договорів купівлі-продажу, які містять умови збереження 

кількості робочих місць: 

На контролі регіонального відділення знаходиться 5 договорів купівлі-продажу об’єктів 

приватизації, які містять зобов’язання покупців щодо збереження та створення робочих місць. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року під час здійснення перевірок порушень в частині збереження 

або створення нових робочих місць не зафіксовано.  

 

Щодо стану виконання інвестиційних зобов’язань: 

На контролі в регіональному відділенні по Одеській області знаходиться 3 договорів 

купівлі-продажу, які містять інвестиційні зобов’язання. Протягом ІІ кварталу 2020 року під час 

здійснення перевірок відповідних порушень не виявлено. 

 

Щодо ведення претензійно-позовної роботи з розірвання та повернення об’єктів у 

державну власність з метою їх подальшого продажу: 

Станом на 30.06.20р. на обліку регіонального відділення значиться 0 об’єкт приватизації, 

за якими проводиться претензійна позивна робота щодо його розірвання та визнання договору 

не дійсним:  

№ 

№ та дата 

договору 

купівлі-

продажу 

Назва підприємства, його 

місцезнаходження, код 

ЄДРПОУ 

Невиконання 

умов договору 

Власник 

об’єкта 

приватизації 

Примітки (номер справи, дата 

рішення, постанови, 

результати) 

1      

 


