
 

Аналітична довідка про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області за 2 квартал 2018 року 

 

1. Результати діяльності у сфері орендних відносин 

 

Протягом 2 кварталу 2018 року до Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області ( далі – Регіональне відділення) подано 14 заяв з укладення 

договорів оренди державного майна, з них: 

- по 0 відмовлено в укладанні договорів оренди (із зазначенням причини); 

- не розглянуто  1 заяву (відсутній пакет документів від потенційного орендаря). 

Протягом 2 кварталу 2018 року Регіональним відділенням укладено 7 нових договорів 

оренди державного майна, у томі числі: 

 
Об’єкт оренди Вартість 

відповідно 

до висновку 
про оцінку 

майна, 

тис.грн 

Призначення Площа, 

м² 

Орендна 

ставка, 

% 

Базовий 

розмір 

орендної 
плати, 

тис.грн  

Єдині майнові комплекси державних 

підприємств 

- - - - - 

Єдині майнові комплекси структурних 

підрозділів державних підприємств 

- - - - - 

Нерухоме майно державних підприємств:      

частина приміщення нежитлової будівлі 5,9 

Розміщення  

фінансових 

установ, 

ломбардів, бірж, 

брокерських, 

дилерських, 

маклерських, 

ріелторських 
контор (агентств 

нерухомості), 

банкоматів 

2 40% 0,199 

Об’єкт оренди Вартість 

відповідно 

до висновку 

про оцінку 

майна, 

тис.грн 

Призначення Площа, 

м² 

Орендна 

ставка, 

% 

Базовий 

розмір 

орендної 

плати, 

тис.грн  

нежитлове вбудоване приміщення 

(каб.214), яке знаходиться на другому 

поверсі двоповерхової будівлі 
навчального корпусу №1 

68,067 

розміщення 

громадських 

організацій, які не 

займаються 
комерційною 

діяльністю 

35,7 3% 0,173 

Державне нерухоме майно, що перебуває 

на балансі господарських товариств 

- - - - - 

Інше окреме індивідуально визначене 

майно, що перебуває на балансі 

господарських товариств 

- - Х - - 

    У т.ч. договори, за якими розрахунки 

орендної плати були погоджені з 

органами приватизації: 

- - - - - 

У т.ч. договори з бюджетними 

організаціями: 

     

нежитлові приміщення виробничого 27,841 Розміщення 331,7 0% 1 грн/рік 



будинку №1 бюджетних 

організацій, які 

утримуються за 

рахунок 

Державного 

бюджету України, 

яким було 

встановлено 

розмір річної 
орендної плати 1 

грн 

група інвентарних об'єктів 5346,160 Розміщення 

бюджетних 

організацій, які 

утримуються за 

рахунок 

Державного 

бюджету України, 

яким було 

встановлено 

розмір річної 
орендної плати 1 

грн 

2883,8 0% 1 грн/рік 

нежитлові вбудовані приміщення, а саме: 

службове приміщення, частина 

службового приміщення, частина 

котельної, частина кладової будівлі 

36,380 Розміщення 

бюджетних 

організацій, які 

утримуються за 

рахунок 

Державного 

бюджету України, 

яким було 

встановлено 

розмір річної 

орендної плати 1 
грн 

26,5 0% 1 грн/рік 

нежитлові вбудовані приміщення, а саме: 

нежитлове вбудоване приміщення 

(кабінет №201), нежитлове вбудоване 

приміщення (кабінет №204а), нежитлове 

вбудоване приміщення (кабінет №206), 

нежитлове вбудоване приміщення 

(кабінет №205) 

1331,00 Розміщення 

бюджетних 

організацій, які 

утримуються за 

рахунок 

Державного 

бюджету 

136,4 0% 1 грн/рік 

група інвентарних номерів (покрівлі 

нежитлових приміщень, а саме: покрівля 

4-поверхового головного учбового 

корпусу, покрівля 2-поверхової блок-

галереї, покрівля 3-поверхового учбового 
корпусу загального призначення) 

131,040  

Розміщення 

бюджетних 

організацій, які 

утримуються за 
рахунок 

Державного 

бюджету 

 

2981,4 0% 1 грн/рік 

Вид майна      

 
Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені, та 

за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 

01.07. 2018 , у тому числі: 

 
Об’єкт оренди Кількість Нараховано 

за 2 квартал 

2018 р, тис. 

грн 

Сплачено за 

2 квартал 

2018 р, тис. 

грн 

Заборгованість, 

тис. грн 



Єдині майнові комплекси державних 

підприємств 

1 3170,264 751,360 Переплата 

18974,577 

Єдині майнові комплекси структурних 

підрозділів державних підприємств 

- - - - 

Нерухоме майно державних підприємств 150 505,179 237,520 277,461** 

Державне нерухоме майно, що перебуває на 

балансі господарських товариств 

2 0,476 0,476 - 

Інше окреме індивідуально визначене майно, 

що перебуває на балансі господарських 

товариств 

- - - - 

* договори, за якими розрахунки орендної 

плати були погоджені з органами 

приватизації 

9 161,746 126,542 35,204 

* договори з бюджетними організаціями 100 0,006 0,026 0,002 

 

** - без урахування існуючої переплати 

 

Станом на 01.07.2018 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 

1455,5 тис. грн, що становить 73 % виконання річного плану (планове завдання –2000 тис. 

грн), у тому числі по ЄМК – 751,360 тис. грн. 

 

Протягом 2 кварталу 2018 року Регіональним відділенням:  

 

  

Станом на 

Заборгованість на кінець звітного періоду 

Загальна сума боргу Поточна Заборгованість більше трьох 

місяців 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу, 

тис. грн, у 

т.ч. ЄМК 

кількість 

договорів, у 

т.ч. ЄМК 

сума боргу,  
тис. грн, у т.ч. 

ЄМК 

01.07.2018 87 36612,67 79 35,02 8 36576,98 

 

Майже 99% загальної суми боргу складає заборгованість по припиненому у зв’язку з 

банкрутством орендаря  договору оренди ЄМК.   

 

Ведення претензійно-позовної роботи в Регіональному відділенні: 

 

Станом на  Заборгованіс

ть на кінець 

звітного 

періоду, 

тис грн 

Претензійно-

позовна робота 

(кількість 

поданих) 

Сума претензійно-

позовна, тис грн 

Сплачено до 

бюджету за 

результатами 

роботи, тис грн 

прете

нзій 

позовних 

заяв  

претензій позовних 

заяв  

претенз

ій 

позовних 

заяв 

01.07.2018 14939,28329 3 * 1 14939,28329 14935,128 0 0  

- станом на 01.07.2018 - 0 % заборгованості знаходиться в стадії судового 

розгляду, а решта 100 % знаходиться в досудовому вирішенні питання,  у тому числі по 

ЄМК – 100 %. 

(*пояснення з приводу створення та нарощування заборгованості з орендної плати.) 

*Заяви з грошовими вимогами за  незбереження державного майна до боржника у справі про 

банкрутство. 

 

Протягом 2 кварталу 2018 року регіональним відділенням внесено зміни в 44 чинні 

договори оренди. 



 Протягом 2 кварталу 2018 року погодження регіональним відділенням поліпшень 

основних засобів не надавались. 

За 2 квартал 2018 року заплановані та проведені регіональним відділенням контрольні 

заходи за договорами оренди: 

  
Назва об'єкту 

оренди 

Договір оренди, що 

підлягає перевірці 

Фактично 

перевірено 

договорів 
оренди 

(так/ні) 

Встановле

ні 

недоліки 

Заходи 

щодо 

виправлен
ня 

встановле

них 

недоліків 

Результат

и 

прийнятих 
заходів 

Причина 

не 

проведенн
я  

№_____ «____»___

__20__р. 

вбудовані 

нежитлові 

приміщення 

випробувальних 

кабін (№№1,2,3,4) 

в одноповерховій 

будівлі 

003849/09 29.02.2012 так - - - - 

нежитлові 

вбудовані 
приміщення на 1-

му поверсі та 

вбудовані 

нежитлові 

приміщення на 2-

му поверсі 

двоповерхової 

будівлі 

лабораторного 

корпусу, та 

нежитлові 

приміщення 
одноповерхової 

будівлі 

003228/09 19.06.2009 так - - - - 

ВБУДОВАНІ 

ПРИМІЩЕННЯ У 

ТОМУ ЧИСЛІ: 

ВБУДОВАНІ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА 1 ПОВЕРСІ ТА 

ВБУДОВАНІ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА 2 ПОВЕРСІ 2-

ПОВЕРХОВОЇ 
БУДІВЛІ 

ЛАБОРАТОРНОГ

О КОРПУСУ 

001351/09 26.06.2002 так - - - - 

частина даху 4-

поверхового 

головного 

лабораторного 

корпусу 

004036/09 17.12.2012 так заборгова

ність 

вимога 

сплатити 

протягом 

5 днів 

заборгова

ність 

сплачена 

- 

нежитлові 

приміщення, а 

саме: на другому 

поверсі (кім.№№5-

20,22-24,31-45) та 

на третьому 
поверсі (поверх 

повністю) 

семиповерхової 

004302/09 24.02.2015 так - - - - 



будівлі 

виробничого 

корпусу 

нерухоме майно 

приміщення 

технічного поверху 

частини даху 

десятиповерхової 

будівлі проектного 

корпусу 

003869/09 10.04.2012 так - - - - 

нежитлові 
приміщення 

шостого та сьомого 

поверхів будівлі 

виробничого 

корпусу (7-

поверхової) 

004313/09 22.05.2015 так - - - - 

нежитлові 

приміщення на 

п'ятому поверсі 7-

поверхової будівлі 

виробничого 

корпусу 

004315/09 22.05.2015 так - - - - 

нежитлові 
приміщення 

другого та 

четвертого 

поверхів будівлі 

виробничого 

корпусу (7-

поверхової) 

004318/09 15.06.2015 так - - - - 

нежитлові 

напівпідвальні 

приміщення 7-ми 

поверхової будівлі 

виробничого 

корпусу 

004330/09 19.10.2015 ні - - - розірванн

я 

договору 

до 

перевірки 

нежитлове 
вбудоване 

приміщення на 

першому поверсі 

чотириповерхової 

будівлі 

лабораторного 

корпусу 

004437/09 09.03.2017 так - - - - 

вбудоване 

нежитлове 

приміщення на 2-

му поверсі 5-

поверхової будівлі 
головного корпусу 

004269/09 20.03.2014 так - - - - 

ВБУДОВАНІ 

НЕЖИТЛОВІ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА 1 ПОВЕРСІ ТА 

ПІДВАЛІ 4-ПОВ 

БУДІВЛІ 

УЧБОВОГО 

КОРПУСУ №У-2 

002095/09 05.01.2005 так - - - - 

частина 

вбудованого 

нежитлового 

004316/09 15.06.2015 так - - - - 



приміщення на 

першому поверсі 

чотириповерхової 

будівлі учбового 

корпусу 

частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

триповерхової 
будівлі головного 

учбового корпусу 

004312/09 05.05.2015 так - - - - 

група інвентарних 

об'єктів: 

одноповерхова 

нежитлова будівля, 

гаражі та сарай 

004320/09 26.06.2015 так - - - - 

НЕЖИТЛОВЕ 

ВБУДОВАНЕ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА ПЕРШОМУ 

ПОВЕРСІ 2-

ПОВЕРХОВОЇ 
БУДІВЛІ 

002758/09 28.11.2006 так - - - - 

вбудоване 

нежитлове 

приміщення 

конюшні та навіс 

для сіна  

003224/09 11.06.2009 так - - - - 

нежитлове 

вбудоване 

приміщення на 1-

му поверсі 3-

поверхової будівлі 

Палацу спорту 

003767/09 24.10.2011 так - - - - 

ВБУДОВАНЕ 

НЕЖИТЛОВЕ 

ПРИМІЩЕННЯ 
НА 5-МУ 

ПОВЕРСІ 5-ТИ 

ПОВЕРХОВОЇ 

БУДІВЛІ 

ГУРТОЖИТКУ ТА 

ЧАСТИНА ДАХУ 

002675/09 31.07.2006 так - - - - 

ВБУДОВАНЕ 

НЕЖИТЛОВЕ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА 5-МУ 

ПОВЕРСІ ТА 

ЧАСТИНУ ДАХУ 
5-ПОВЕРХОВОЇ 

БУДІВЛІ 

ГУРТОЖИТКУ 

003091/09 08.10.2008 так - - - - 

нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 

першому, другому 

та третьому 

поверхах 

триповерхової 

будівлі учбового 

корпусу 

004443/09 24.04.2017 так відсутній 

договір 

страхуван

ня 

вимога 

надати 

протягом 

5 днів 

договір 

страхуван

ня 

наданий  

 



нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 1, 2, 

3 поверхах 

триповерхової 

будівлі учбового 

корпусу 

004449/09 07.06.2017 так - - - - 

частина 

нежитлового 

вбудованого 
приміщення 

підтрибунного 

приміщення 

стадіону 

004445/09 05.05.2017 так заборгова

ність 

вимога 

сплатити 

протягом 
5 днів 

заборгова

ність 

сплачена 

- 

ВБУДОВАНІ 

НЕЖИТЛОВІ 

ПРИМІЩЕННЯ 

НА 1 ПОВЕРСІ 

ВБУДОВАНІ В 4-

ПОВ. БУДІВЛЮ 

ЛАБОРАТОРНОГ

О КОРПУСУ НІЛ-1 

002093/09 05.01.2005 так - - - - 

окремо 
розташована 

одноповерхова 

адміністративна 

будівля 

003029/09 21.12.2007 ні - - - відсутні 
представн

ики 

орендаря 

та 

балансоут

римувача 

ВБУДОВАНІ 

НЕЖИТЛОВІ 

ПРИМІЩЕННЯ 

ОДНОПОВЕРХОВ

ОЇ БУДІВЛІ 

ВІДДІЛЕННЯ 

ПРОФДІЗЕНФЕКЦ
ІЇ 

002880/09 30.03.2007 ні - - - розірванн

я 

договору 

до 

перевірки 

 

На наступний за звітним квартал заплановано: 
Назва об'єкту оренди Договір оренди, що підлягає 

перевірці 
Орендна 
ставка, % 

Дата 
останньої 

перевірки 

Примітки (інші 
критерії відбору 

для включення 

до перевірки) 
№_____ «____» 

_____20__р. 

Частина нежитлового 

приміщення на першому 

поверсі одноповерхової будівлі 

їдальні 

004332/09 10.11.2015 18% 05.09.2016  закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на другому 

поверсі п'ятиповерхової будівлі 

№2 

004439/09 15.03.2017 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на третьому 

поверсі п'ятиповерхової будівлі 
№2 

004444/09 04.05.2017 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 

приміщення на 2-му поверсі 5-

ти поверхової будівлі №2 

004319/09 12.05.2015 1 грн/рік 26.08.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 

приміщення на першому 

поверсі нежитлової будівлі 

004317/09 18.06.2015 18% 26.08.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 



нежитлове вбудоване 

приміщення на першому 

поверсі нежитлової будівлі 

(кімн. 106) 

004326/09 26.08.2015 5% 26.08.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення (кімнати №247, 

№248) розташовані на другому 

поверсі п'ятиповерхової будівлі 

№2 

004458/09 28.08.2017 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

вбудоване нежитлове 

приміщення на 1-му поверсі 4-
поверхової будівлі 

003998/09 01.11.2012 4% 05.09.2016 закінчення 

терміну дії 
договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на першому 

поверсі, на другому поверсі, на 

третьому поверсі, на 

четвертому поверсі 

чотириповерхової 

004418/09 18.11.2016 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 

приміщення на першому 

поверсі п'ятиповерхової 

нежитлової будівлі №2 

004471/09 27.12.2017 15% - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 

приміщення на 2-му поверсі 

нежитлової будівлі 

004343/09 02.02.2016 18% - закінчення 

терміну дії 

договору 

ВБУДОВАНІ НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ НА 2 

ПОВЕРСІ 5-ПОВ 

АДМІНБУДІВЛІ 

002258/09 25.07.2005 40% 05.09.2016 закінчення 
терміну дії 

договору 

частина нежитлового 

вбудованого приміщення в холі 

на 1-му поверсі 4-поверхової 

будівлі АПК 

003909/09 18.06.2012 9% - закінчення 

терміну дії 

договору 

частина нежитлового 

вбудованого приміщення на 1-

му поверсі 5-поверхової будівлі 

адміністративно-побутового 

корпусу 

 

003908/09 18.06.2012 9% - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 
приміщення на 1-му поверсі 3-

поверхового східного крила 5-

поверхової будівлі 

адміністративно-побутового 

корпусу шахти "Карбоніт" 

003169/09 22.03.2009 5%; 40% - закінчення 
терміну дії 

договору 

нежитлове вбудоване 

приміщення на першому 

поверсі п'ятиповерхової 

адміністративної будівлі 

004451/09 15.06.2017 6% - закінчення 

терміну дії 

договору 

НЕЖИТЛОВІ ВБУДОВАНІ 

ПРИМІЩЕННЯ НА 1 

ПОВЕРСІ 5-ПОВ БУДІВЛІ 

ПОБУТОВОГО КОРПУСУ №2 

002898/09 25.06.2007 5% 20.09.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 

ВБУДОВАНІ НЕЖИТЛОВІ 

ПРИМІЩЕННЯ  НА 1 
ПОВЕРСІ 5-ПОВ БУДІВЛІ 

ПОБУТОВОГО КОРПУСУ 2 

002166/09 13.04.2005 15% 20.09.2016 закінчення 

терміну дії 
договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на першому 

поверсі п'ятиповерхової будівлі 

побутового корпусу 

004333/09 19.11.2015 6% 20.09.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 

НЕЖИТЛОВІ ВБУДОВАНІ 002432/09 08.12.2005 18% 20.09.2016 закінчення 



ПРИМІЩЕННЯ НА 2-МУ 

ПОВЕРСІ 5-ТИ БУДІВЛІ 

ПОБУТОВОГО КОРПУСУ № 

2 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на 1, 3 та 4 

поверхах чотириповерхової 

будівлі навчального корпусу та 

нежитлове вбудоване 

приміщення 5-поверхової 
будівлі побутового корпусу №2 

004306/09 25.03.2015 1 грн/рік 20.09.2016 закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на 1-му поверсі 3-

поверхової адміністративної 

будівлі 

004009/09 08.11.2012 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

вбудоване нежитлове 

приміщення гаражу в 

одноповерховій будівлі гаражу 

003666/09 31.05.2011 3% - закінчення 

терміну дії 

договору 

НЕЖИТЛОВІ ВБУДОВАНІ 

ПРИМІЩЕННЯ НА 1-МУ 

ПОВЕРСІ ТРИПОВЕРХОВОЇ 

АДМІНБУДІВЛІ 

003065/09 01.08.2008 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

Нежитлове вбудоване 

приміщення адміністративної 

будівлі 

004341/09 15.01.2016 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

вбудоване нежитлове 
приміщення на 3-му поверсі 

триповерхової нежитлової 

будівлі 

001716/09 01.03.2004 1 грн/рік  
- 

закінчення 
терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення на 1-му поверсі 

адміністративної будівлі 

004035/09 07.12.2012 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

нежитлові вбудовані 

приміщення розташовані на 4-

му поверсі 4-поверхової будівлі 

004379/09 24.05.2016 1 грн/рік - закінчення 

терміну дії 

договору 

 

 

2. Управління державним майном 

 

Протягом 2 кварталу 2018 року регіональним відділенням надано:  

- 0 погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого 

індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених органів 

управління до сфери управління інших уповноважених органів управління; 

- 0 погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у державну 

власність. 

У державній власності станом на 10 липня 2018 року перебуває 287 об'єктів. Право 

власності зареєстровано на 32 об’єкти нерухомого майна, що не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилось на їх балансі. 

 

Протягом ІІ кварталу 2018 року регіональним відділенням реалізовано управлінських 

рішень щодо 0 об’єктів: 

 



 

Погодження на відчуження майна не надавалися.   

 

У звітному періоді складено графіки перевірок та проведено перевірки стану 

утримання, збереження та використання державного майна 81 об’єктів. 

 

  

Проведена позапланова перевірка позастатутного майна - ОНБ, які внесені до переліку 

об’єктів, які підлягають приватизації: 25369798 ВАТ «Роздольне» -  3 об. 

 

На наступний за звітним квартал заплановано:  

 
Балансоутримувач об’єктів 

позастатутного майна 
Кількість об’єктів, що плануються до перевірки у 

наступному кварталі 
Дата 

останньої 
перевірки 

Примітки (інші 
критерії відбору 
для включення до 

перевірки) 
Код 

ЄДРПОУ 
Назва Житл

овий 
фонд 

Інженерна 
інфраструктура
, устаткування, 

обладнання, 
тощо 

Соц.. – 
культурного 
призначення 

ЦО Інші 

00952798 ВАТ 

«Старобільськи

й елеватор» 

- 10 - 3 1 24.03.2017 Не вирішене 

проведення 

оцінки за 

незбережене 

майно для 

відшкодування 

збитків 

5744350 ВАТ 

«Сєвєродонецьк

- 4 - - 3 25.05.2017 Перевірка 

стану 

Управлінські рішення   Кількість  

Приватизовано  - 

Передано в оренду   - 

Передано  до комунальної власності  - 

Передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої 

влади  

- 

Передано господарським товариствам  на умовах договору зберігання - 

Списано  - 

Відчужено - 

Прийнято інші управлінські рішення (з зазначенням прийнятих рішень) - 

Всього  - 

Балансоутримувач об’єктів 

позастатутного майна 

Кількість об’єктів, що перевіряються 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва Житловий 

фонд 

Інженерна 

інфраструктура, 

устаткування, 

обладнання, 

тощо 

Соц.. – 

культурного 

призначення 

ЦО Інші 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1235811 КП 

«Сєвєродонецький 

комбінат 

будівельних 

матеріалів та 

конструкцій» 

- - -  15 15 1 1 - - 

00488740 ВАТ «Учбовий» - - - - 1 1 - - - - 

00847363 ВАТ 

«Білокуракинський» 

- - 2 2 - - - - 2 2 

00846688 ВАТ «ЧЕРВОНЕ 

ПРИВІЛЛЯ» 

27 27 30 30 2 2 - - 1 1 



ий 

приладобудівний 

завод» 

нерухомого 

майна 

включеного до 

переліку 

об’єктів, які 

підлягають 

приватизації 

00851459 ПАТ 

«Лисичанська 

птахофабрика» 

13 1 - - 1 26.08.2015  

00414606 ВАТ 
«Мічурінське» 

- 1 - - 1 20.09.2016  

5689942 ВАТ 

«Лисичанський 

завод ГТВ» 

- 46 - - - 28.09.2017 Нараховані 

збитки за 

незбережене 

держ.майно, 

перевірка стану 

нерухомого 

майна 

включеного до 

переліку 

об’єктів, які 

підлягають 
приватизації 

 

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими товариствами 

вимог збереження 59 об’єктів (описати основні порушення за формою 5є-2Р  ІППС «ЕТАП -

Майно»): 

незадовільний стан - 32 об.; 

зруйновано – 9 об.; 

без дозволу списано 12 об.; 

інше – 6 об. 

 

 

Для усунення цих порушень вжито заходів: 

 
3. Підсумки приватизації 

 
Об’єкти  

План 

надходження 
коштів, тис. 

грн 

Кількість 
приватизов

аних 
об’єктів 

 

Приватизовані 

об’єкти 

початкова 
ціна 

об'єкта, 

ціна 
продажу, 
тис. грн 

отримані 
кошти, 
тис. грн 

Заходи Кількість Результат 

Звернення до правоохоронних органів, тощо - - 

Звернення  суб’єктам господарювання 

(балансоутримувачам) про відновлення майна, 

відшкодування збитків 

12 За рішенням суду РВ поставлене у 4 

чергу по виплаті нарахованих збитків 

за незбережене державне майно 

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо - - 

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень 2 Направлений акт обстеження від 

31.05.2018 з пропозицією списання 2 

об., які перебувають на балансі ВАТ 

«Білокуракинський» 

Інше 45 Фактично балансоутримувач ВАТ 

«ЧЕРВОНЕ ПРИВІЛЛЯ» відсутній, 

тому не можливо вирішення питання 

щодо відшкодування збитків за 
незбережене державне майно 



тис. гри 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 

підрозділів 

Не 

доводився 

    

Окреме майно     

Об'єкти незавершеного будівництва     

Об'єкти соціально-культурного призначення     

Пакети акцій      

Інші об’єкти     

 
Об’єкти Прогнозні показники 

надходження коштів 

від продажу об’єктів 

(2018 рік) 

Факт % виконання річного 

плану по 

надходженню коштів 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 

підрозділів 

Не встановлена 

вартість усіх 

об’єктів приватизації 

  

Окреме майно   

Об'єкти незавершеного будівництва   

Об'єкти соціально-культурного призначення   

Пакети акцій акціонерного товариства    

Інші об’єкти, не належать до об’єктів великої 

приватизації 

  

 

4. Діяльність Фонду з оцінки державного майна 

У 2 кварталі 2018 року проведено 22 конкурси з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності. 

Дата 

конкурсу  

Назва об’єкту оцінки, 

площа, адреса 

Переможець Договір з СОД Цілі оцінки 

Дата № 

10.04.2018 Частина нежитлового 

вбудованого приміщення 

загальною площею 85,4 
кв.м. на другому поверсі 

п’ятиповерхової будівлі 

головного (інженерно-

лабораторного) корпусу 

(інв. № 101311250), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний, 59 А. 

ФОП       

Сорокіна І.М. 

18.04.2018 8/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 
продовження 

договору оренди 

23.04.2018 Нежитлове приміщення 

площею 15,0 кв.м. 

розташоване в резервному 

приміщенні на 4 поверсі 

чотириповерхової будівлі 
пожежного депо та частина 

даху чотириповерхової 

будівлі пожежного депо 

площею 10,0 кв.м. (інв. № 

207210), за адресою: 

Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, вул. 

Промислова, 38. 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

11.05.2018 11/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

укладання договору 

оренди. 
 

02.05.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 108,36, а саме: 

нежитлові вбудовані 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

07.05.2018 10/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 



приміщення на першому 

поверсі двоповерхової 

будівлі їдальні (інв. № 

10310006) площею 80,41 

кв.м. та нежитлові вбудовані 

приміщення в підвалі 

п’ятиповерхової будівлі 

навчально-виробничого 

корпусу (інв. № 10320001) 
площею 27,95 кв.м., за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний, 17. 

договору оренди 

04.05.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 523,43 кв.м., а саме: 

нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 433,23 кв.м. у тому 

числі: вбудовані 

приміщення площею 220,49 
кв.м. на першому поверсі та 

вбудовані приміщення 

площею 212,74 кв.м. на 

другому поверсі 

двоповерхової будівлі 

лабораторно-побутового 

корпусу (інв. № 2012) та 

нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 90,2 кв.м. 

одноповерхової будівлі (інв. 

№ 2026), у тому числі: № 
2026/3 – площа 16,8 кв.м., № 

2026/4 – площа 73,4 кв.м., за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, вул. 

Промислова, 24-в. 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

15.05.2018 13/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

04.05.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 436,5 кв.м., а саме: 

приміщення площею 93,4 

кв.м. на першому поверсі та 

приміщення підвалу 

площею 343,1 кв.м. в 
чотириповерховій будівлі 

навчального корпусу У-2 

(інв. № 10310011), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Рубіжне, вул. 

Володимирська, 33. 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

15.05.2018 12/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

04.05.2018 Нежитлове підвальне 

приміщення в двоповерховій 

будівлі учбового корпусу № 

1 (інв. № 10310001) 

загальною площею 160,10 

кв.м., за адресою: Луганська 

обл., м. Сєвєродонецьк, 
просп. Центральний, 17. 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

15.05.2018 15/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

04.05.2018 Частина нежитлового 

вбудованого приміщення 

площею 4,3 кв.м. на 

першому поверсі 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

25.05.2018 16/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 



триповерхової будівлі 

головного учбового корпусу 

(інв. № 101310002), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, просп. 

Центральний, 72. 

договору оренди. 

 

08.05.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 36,2 кв.м. на 

першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі 

побутового корпусу № 2 

(інв. № 10301008), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Кремінна, просп. Дружби, 2. 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

15.05.2018 14/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 
договору оренди. 

 

22.05.2018 Частина нежитлового 

приміщення конюшні (інв. 

№ 103018) загальною 

площею 194,45 кв.м. та навіс 

для сіна (інв. № 103019) 

загальною площею 184,0 

кв.м., за адресою: Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, с. 

Щедрищево, вул. Кірова, 

112. 

 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

25.05.2018 17/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

22.05.2018 Нежитлове вбудоване 

приміщення господарського 

корпусу (інв. № 10310009) 

площею 207,99 кв.м., за 

адресою: Луганська обл.,  м. 

Сєвєродонецьк, пр. 

Центральний, 17. 

 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

Листом РВ ФДМУ від 

24.04.2018 № 04-06-

01074 було надіслано 

проект договору та 

документи відповідно 

до Переліку 

документів, 

затвердженим ФДМУ 

від 15.02.2013  до 
Міністерства освіти і 

науки України щодо 

надання висновку про 

умови договору або 

відмову в укладанні 

договору. 

Міністерство освіти і 

науки отримало лист 

02.05.2018. На сьогодні 

відділом орендних 

відносин відповіді так і 
не отримано.  

Враховуючи вище 

викладене договір на 

проведення незалежної 

оцінки майна не 

укладався. 

Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

укладання договору 

оренди. 

 

22.05.2018 

 

Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 16,5 кв.м. на 

першому поверсі 

п’ятиповерхової будівлі 

побутового корпусу № 2 

(інв. № 10301008), за 
адресою: Луганська обл.,  м. 

Кремінна, пр. Дружби, 2. 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

31.05.2018 18/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

22.05.2018 Нежитлове вбудоване 

приміщення (кім. 409) 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

Листом РВ ФДМУ від 

24.04.2018 № 04-06-

Визначення 

ринкової вартості 



площею 36,6 кв.м. на 

четвертому поверсі 

п’ятиповерхової будівлі 

навчально-виробничого 

корпусу (інв. № 10320001), 

за адресою: Луганська обл.,  

м. Сєвєродонецьк, пр. 

Центральний, 17. 

 

01075 було надіслано 

проект договору та 

документи відповідно 

до Переліку 

документів, 

затвердженим ФДМУ 

від 15.02.2013  до 

Міністерства освіти і 

науки України щодо 
надання висновку про 

умови договору або 

відмову в укладанні 

договору. 

Міністерство освіти і 

науки отримало лист 

02.05.2018. На сьогодні 

відділом орендних 

відносин відповіді так і 

не отримано.  

Враховуючи вище 
викладене договір на 

проведення незалежної 

оцінки майна не 

укладався. 

об’єкта оренди для 

укладання договору 

оренди. 

 

29.05.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення (кім. 401, 403, 

404, 407, 408) загальною 

площею 128,1 кв.м., на 

четвертому поверсі 

п’ятиповерхової будівлі 

навчально-виробничого 

корпусу (інв. № 10320001), 

за адресою: Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, пр. 

Центральний, 17. 

 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

04.06.2018 19/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

 

31.05.2018 Нерухоме майно загальною 

площею 18,41 кв.м., в тому 

числі 8,41 кв.м. – 

приміщення технічного 

поверху, 10,0 кв.м. – частина 

даху десятиповерхової 

будівлі (інв. № 1), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, вул. 
Вілєсова, 1. 

 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

12.06.2018 21/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди 

31.05.2018 Нежитлове вбудоване 

приміщення площею 47,6 

кв.м. на першому поверсі 

триповерхової будівлі 

Палацу спорту (інв. № 

10310001), за адресою: 

Луганська обл., м. Рубіжне, 

вул. Б. Хмельницького, 100. 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

11.06.2018 20/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди 

14.06.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 

площею 349,5 кв.м., а саме: 

приміщення загальною 
площею 148,7 кв.м. на 

першому поверсі та 

приміщення загальною 

площею 200,8 кв.м. на 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

22.06.2018 22/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 
договору оренди. 

 



третьому поверсі 

триповерхової будівлі 

навчального корпусу № 3 

(інв. № 10320002), за 

адресою: Луганська обл., 

 м. Сєвєродонецьк,  

вул. Гоголя, 20. 

14.06.2018 Вбудовані нежитлові 

приміщення загальною 

площею 96,0 кв.м. (кім. 113, 
117, 124 а), які розташовані 

на першому поверсі 

чотириповерхової будівлі 

лабораторного корпусу НІЛ-

1 (інв. № 10310008), за 

адресою: Луганська обл., 

м. Рубіжне,  

вул. Володимирська, 1. 

 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

25.06.2018 24/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 
продовження 

договору оренди. 

 

19.06.2018 Нежитлове вбудоване 

приміщення площею 37,9 

кв.м. (кімнати № 1-2а) на 
першому поверсі 

п’ятиповерхової будівлі № 2 

(інв. № 10310004), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Лисичанськ, вул. ім. В. 

Сосюри, 275. 

 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

27.06.2018 25/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 
продовження 

договору оренди. 

 

19.06.2018 Частина нежитлового 

вбудованого приміщення 

площею 1,0 кв.м. на 

першому поверсі 

чотириповерхової 

адміністративної будівлі 
відокремленого підрозділу 

«Шахта «Гірська» (інв. № 

11772, реєстр. 

№32320594.4.СВЖЦОН105)

, за адресою: Луганська обл., 

Попаснянський р-н, м. 

Гірське, вул. Куйбишева, 21. 

 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

25.06.2018 23/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 

19.06.2018 Частина нежитлового 

вбудованого приміщення 

площею 1,0 кв.м. на 

першому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі 

АПК відокремленого 

підрозділу «Шахта 

«Карбоніт» (інв. № 20, 

реєстр. № 

32320594.3.СВЖЦОН060), 

за адресою: Луганська обл., 

Попаснянський р-н, м. 

Золоте, вул. Луначарського, 

1. 

 

ФОП Сорокіна 

І.М. 

27.06.2018 26/18 Визначення 

ринкової вартості 

об’єкта оренди для 

продовження 
договору оренди. 

 

22.06.2018 Нежитлові вбудовані 

приміщення загальною 
площею 199,66 кв.м. на 

першому поверсі 

триповерхової будівлі 

ПВКП «Кварта» 02.07.2018 27/18 Визначення 

ринкової вартості 
об’єкта оренди для 

продовження 

договору оренди. 



навчального корпусу № 3 

(інв. № 10320002), за 

адресою: Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 

20. 

 

 

27.06.2018 Група інвентарних об’єктів 

КТЗ у складі: бортовий 

причіп МАЗ 8926 реєстр. № 

09719АМ (інв. № 058159); 
вантажний (самоскид) 

КАМАЗ  5511 реєстр. № 

07587 АТ (інв. № 158132); 

вантажний (сідловий тягач) 

КАМАЗ 5410 реєстр. № 

07590 АТ (інв. № 158139); 

бортовий тентований 

напівпричіп МАЗ 938662-18 

реєстр. № 10410 АМ (інв. № 

158177) зі складу цілісного 

майнового комплексу 
державного підприємства 

«Попаснянський 

вагоноремонтний завод», за 

адресою: Луганська обл., м. 

Попасна, вул. Залізнична, 1. 

ТОВ Агентство 

по нерухомості 

«Дісконт» 

Станом на 09.07.2018 

договір на проведення 

незалежної оцінки 

майна знаходиться на 
підписанні у ТДВ 

«Попаснянський 

вагоноремонтний 

завод» 

Визначення розміру 

збитків, нанесених 

державі, внаслідок 

неналежного 
зберігання 

державного майна. 

 

 У 2 кварталі фахівцями сектору оцінки майна не складались акти оцінки пакетів акцій 

акціонерного товариства для розрахунку їх початкової вартості. 

 

Забезпечено проведення незалежної оцінки за 2 квартал 2018 року : 

Мета оцінки 

Оголошено 

конкурси з 

відбору 

оцінювачів 

Проведено 

конкурси з 

відбору 

оцінювачів 

Укладено 

договорів 

на 

проведення 

оцінки 

Підписано 

Актів – 

прийому 

передачі 

робіт 

Прорецензовано 

звітів (актів) 

про оцінку 

майна 

Погоджено/затверджено 

Висновки про вартість 

майна 

Відчуження 0 0 0 0 0 0 

Оренда 21 21 20 17 27 17 

Приватизація 0 0 0 0 0 0 

За 

зверненням 
0 0 0 0 0 0 

Інше       

Всього: 21 21 20 17 27 17 

 

5. Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів. 

Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорам купівлі-продажу 

(далі - ДКП) 

 
Назва об'єкту 

приватизації 

Покупець ДКП, що підлягають 

перевірці 

Фактично 

перевірено ДКП 

Причина 

не 

здійсненн
я 

перевірки 

№_____ «____»_____20

__р. 

Так Ні 

ОНБ - розширення 

Попаснянського 
вагоноремонтного 
заводу (з обладнанням, 

ТОВ «ЧИЖИ», 49000, 

Дніпропетровська обл.,  
м.Дніпропетровськ, 
проспект Кірова,  

 2310 16.11.2001 + - - 



у складі обєднаних 
побутових приміщень, 

очисних споруд, 
котельні, інженерного 
корпусу, мереж 
водопостачання та 
каналізації), за 
адресою: Луганська 
обл.,  
м. Попасна, 

 вул. Залізнична, 1 на 
земельній ділянці 
6111,5 кв.м. 

б. 46-Б, кімн. 503 

ОНБ – підстанція (з 
обладнанням), за 
адресою: Луганська 
обл.,  
м. Попасна, вул. 

Залізнична, 1 на 
земельній ділянці 11440 
кв.м. 

ТОВ «ЧИЖИ», 49000, 
Дніпропетровська обл.,  
м.Дніпропетровськ, 
проспект Кірова,  
б. 46-Б, кімн. 503 

2308 16.11.2001 + - - 

Всього (кількість) - - - 2 - - 

В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по 0 ДКП. 

Актом підсумкової перевірки знято з контролю 0. 

Невиконання покупцями взятих на себе за ДКП зобов’язань зафіксовано по 2 

договорах купівлі-продажу. Порушення в частині додержання умов здачі земельної ділянки 

місцевим органам виконавчої влади. 

Станом на 01.07.2018 у власність держави повернуто 15 об’єктів приватизації (5 

об’єктів приватизації (ОНБ) знаходяться на території підконтрольній українській владі), а 

саме: 

 
п/п № та  дата 

договору 

купівлі-

продажу 

Назва підприємства, його  місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 

Підстава повернення у 

державну   власність 

ПАКЕТИ АКЦІЙ 

1 

 

№ 2989 

04.10.01 

ВАТ «КРАСНОЛУЧ-ВУГЛЕБУД» ЛУГАНСЬКА 

ОБЛ. М. КРАСНИЙ ЛУЧ, ВУЛ.ЛУТУГІНА, 22, 

20164703 

Рішення суду 08.07.05 

2 № КПП-519 

07.09.07 

ВАТ «ЛУГАНСЬКІ АВІАЛІНІЇ» ЛУГАНСЬКА 

ОБЛ. М. ЛУГАНСЬК, АЕРОПОРТ, 
1131520 

Рішення суду 01.09.10  

ЄДИНІ МАЙНОВІ КОМПЛЕКСИ 

1 1928 від 

29.12.2004 

Б/В «РАССВЕТ», НА БАЛАНСОВОМУ ОБЛІКУ 

ВАТ «ПЕРЕВАЛЬСЬКЕ ШАХТОБУДІВНЕ 

УПРАВЛІННЯ»,  

ЛУГАНСЬКА ОБЛ., ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ Р-Н,  

С. МАЛОКОНСТЯНТИНІВКА,  

ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 17,  

18100701 

Рішення суду 01.12.05 

 

 

ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 

1* № 281 

23.03.01 СКЛАД ПІСКУ  ПОПАСНЯНСКОГО 
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. ПОПАСНА,  

958557406 

Рішення суду 20.07.06  

 

2* № 1987 

29.11.01 

ЗОЛОТАРІВСЬКА ЗРОШУВАЛЬНА СИСТЕМА 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ. КРЕМІНСЬКИЙ Р-Н,  

С. ВАРВАРІВКА, 

103375701 

Рішення суду 14.11.02  

 

3 № 929 2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДВАТ Рішення суду 15.06.07 



14.06.01 «КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА» ЛУГАНСЬКА 

ОБЛ. М. КРАСНИЙ ЛУЧ,  

ВУЛ. ТОПОЛИНА, 10,  

542798301 

 

4 № 1445  

24.12.02 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 4 

КСП «ЦЕНТРАЛЬНЕ» 

ЛУГАНСЬКАОБЛ., ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ Р-Н,  

СМТ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 4, 

            373977503 

Рішення суду 14.11.11 

 

5 № 480 

20.08.01 

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. КРАСНИЙ ЛУЧ, 
 ВУЛ. ТОПОЛИНА, 13, 

542798303 

Рішення суду 10.11.06  

6 № 481 

20.08.01 

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, НА 

БАЛАНСІ ДВАТ «КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА» 

ДП ДХК «ДОНБАСАНТРАЦИТ» 

 ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ ЛУЧ,  

ВУЛ. ТОПОЛИНА, 11, 

542798302 

Рішення суду 10.11.06  

 

7 № 482 

20.08.01 

1-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. КРАСНИЙ ЛУЧ, 

 ВУЛ. ТОПОЛИНА, 14 

542798304 

Рішення суду 10.11.06  

 

8 
N 2193  

17.11.2003 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВІДДІЛЕННЯ СОРТУВАННЯ І 

СКЛАДІВ 
 ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. РОВЕНЬКИ, 

 СМТ. НОВОДАР’ЇВКА, 

481425401 

Рішення суду 

26.01.2012 

9 № 689 

27.12.02 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 6 

КСП «ЦЕНТРАЛЬНЕ» 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  

СМТ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 6, 

373977504 

Ухвала суду 19.12.2011 

 

     10* № 1249 

25.10.01 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК , ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ 

НА БАЛАНСІ ВАТ «РОЗДОЛЬНЕ» ЛУГАНСЬКА 

ОБЛ. СТАРОБІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ТАРАБАНИ,  

ВУЛ. НОВОБУДІВЕЛЬНА,10, 

2536979801 

Рішенням ГС від 19.09.12 

        11* № 1250 

25.10.01 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО 3.2, ЩО 

ЗНАХОДИТЬСЯ НА БАЛАНСІ ВАТ 
«РОЗДОЛЬНЕ» ЛУГАНСЬКА ОБЛ., 

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ТАРАБАНИ, 

 ВУЛ. НОВОБУДІВЕЛЬНА, 11, 

2536979803 

Рішенням ГС від 19.09.12 

       12* № 1251 

25.10.01 

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК , НА БАЛАНСІ ВАТ 

«РОЗДОЛЬНЕ» ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ТАРАБАНИ, 

 ВУЛ. НОВОБУДІВЕЛЬНА,12, 

2536979802 

Рішенням ГС від 19.09.12 

* - ДКП на контрольованій українською владою території. 

 
З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно продано 0 

об’єктів. 

За 4 договорами продовжується претензійно-позовна робота з їх розірвання (визнання 

недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність, а саме: 

 

N 

п/п 

N та дата 

договору 

купівлі-

продажу 

Назва підприємства, 

його 

місцезнаходження,  

код ЄДРПОУ 

Невикона

ння інших 

умов 

договору 

Власник об'єкта 

приватизації 
Примітки 



1 № 1519  

від 29.06.2006 

ЛІКУВАЛЬНО 

ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР, 

ВАТ «КРАСНОДОН» 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  

М. КРАСНОДОН,  

ВУЛ. ПІОНЕРСЬКА 

3236348601 
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ПРИВАТНИЙ 

ПІДПРИЄМЕЦЬ 

Рішенням Господарського суду 
від 05.09.2013 по справі 
913/2166/13 договір купівлі-

продажу об'єкту 
незавершеного будівництва 
розірваний, але в зв'язку з тим, 
що об'єкт нерухомості 
розташований у місті, яке 
відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 № 1085-р віднесено 

до переліку населених пунктів, 
на території яких органи 
державно влади тимчасово не 
здійснюють свої 
повноваження, здійснення 
заходів щодо повернення 
зазначеного об'єкту є 
неможливим. Регіональним 
відділенням будуть 

здійснюватися заходи щодо їх 
повернення після стабілізації 
ситуації в регіоні. 

2 № 1067 від 

06.09.06 

ЖИТЛОВИЙ 

БУДИНОК НА 205 
КВАРТИР, 

ДВАТ «ШАХТА 

ПЕРЕВАЛЬСЬКА» 

ДХК «ЛУГАНСЬК-

ВУГІЛЛЯ», 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  

М. ПЕРЕВАЛЬСЬК, 
ВУЛ.ТУХАЧЕВСЬКОГО 
17680007 
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ТОВ«ПЕРЕВАЛЬСЬ
КА БУДІВЕЛЬНО-
ІНДУСТРІАЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 

Рішенням Господарського суду 
від 28.01.2014 по справі № 
913/3361/13 договір купівлі-
продажу об'єкту 
незавершеного будівництва 
розірваний, але в зв'язку з тим, 
що об'єкт нерухомості 

розташований у місті, яке 
відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
07.11.2014 № 1085-р віднесено 
до переліку населених пунктів, 
на території яких органи 
державної влади тимчасово не 
здійснюють свої 

повноваження, здійснення 
заходів щодо повернення 
зазначеного об'єкту є 
неможливим. Регіональним 
відділенням будуть 
здійснюватися заходи щодо їх 
повернення після стабілізації 
ситуації в регіоні. 

3 № 2309 від 

16.11.01 

ОНБ молнієзахист 

ПОПАСНЯНСЬКИЙ 

ВАГОНОРЕМОНТ 

НИЙ ЗАВОД», 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  

М. ПОПАСНА,  

ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 1, 

958557410 
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ТОВ «ЧИЖИ» Рішенням Господарського суду 
Дніпропетровської області від 
15.05.2014 по справі 

№913/558/14 договір купівлі - 
продажу       № 2309 
від16.11.2011 розірваний 
Регіональним відділенням 
здійснюються заходи щодо 
повернення майна. 



4 № 1-908 від 

19.04.06 

90 КВАРТИРНИЙ 

ЖИТЛОВИЙ 

БУДИНОК, 

ЛУГАНСЬКА ОБЛ.,  

М. КРАСНИЙ ЛУЧ, 

ВУЛ. ПАХОЛІ, 18, 

1430818501 
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ФІЗИЧНА ОСОБА Рішенням Господарського суду 
Луганської області від 
08.12.2011 по справі 

№11/183пд/2011 договір 
купівлі-продажу об'єкту 
незавершеного будівництва 
розірваний, але в зв'язку з тим, 
що об'єкт нерухомості 
розташований у місті, яке 
відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 

07.11.2014 №°1085-р віднесено 
до переліку населених пунктів, 
на території яких органи 
державної влади тимчасово не 
здійснюють свої 
повноваження, здійснення 
заходів щодо повернення 
зазначеного об'єкту є 
неможливим. Регіональним 

відділенням будуть 
здійснюватися заходи щодо їх 
повернення після стабілізації 
ситуації в регіоні. 

 
На наступний за звітним квартал заплановано: 

 
Назва об'єкту  ДКП* , що підлягає перевірці Дата останньої 

перевірки 

Примітки (інші 

критерії відбору 
для включення до 

перевірки) 

№_____ «____» 

_____20__р. 

Державний пакет акцій у 

статутному фонді ВАТ 

«Попаснянська фабрика 

«Елегант» 67,1558% (код 

ЄДРПОУ 00308755), 

за адресою: Луганська обл., 

м. Попасна, 

вул. Комісарська, 2 

60 19.01.2010 02.12.2013  

ОНБ – гірничорятувальний 

комплекс на 4 відділення, 

за адресою: Луганська обл., 

 м. Новодружеськ, 
вул. Пролетарська, 5 

432 24.01.2003 18.12.2017  

 

* - ДКП на контрольованій українською владою території. 

 
6 . Управління корпоративними правами держави 

 

Станом на 01.07.2018 регіональне відділення здійснювало повноваження з управління 

корпоративними правами держави у господарських товариствах, розташованих на території 

Луганської області: 

 
№ з/п Код 

ЄДРПОУ 

Найменування господарського 

товариства 

Статутний 

капітал, грн 

Розмір 

державної 

частки, % 

Ознака 

банкрутства 

Розташовані на територія підконтрольній українській владі 
1 13407128 ТОВ 

«НАФТОХІМЕКОЛОГІЯ» 

2567,00 83,3970  

2 5744350 ВАТ 9525486,00 55,7780 Ліквідація 



"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД" 

Справа  

№ 10/110б 

3 5389942 ВАТ "ЛИСИЧАНСЬКИЙ 

ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" 

62743836,75 50,1309 Ліквідація 

Справа 

 № 11/155б 

4 14308316 ВАТ 

"СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ 

ЗАВОД ОПОРІВ" 

5364105,00 42,7030 Ліквідація 

Справа 

№ 12/164б 

5 488740 ВАТ "УЧБОВИЙ" 1049252,00 25,0000  

6 5439574 ТОВ ВП 

"СТАРОБІЛЬСЬКИЙ 

РАЙСІЛЬКОМУНГОСП" 

84,31 12,2044  

Розташовані на території не підконтрольній українській владі 
7 14308753 ПАТ 

"ЗАВОД "КРАСНИЙ ЛУЧ" 

22337699,00 100,0000 Санація 

Справа 

№20/167б 

8 14307268 ВАТ "СТАХАНОВСЬКИЙ 

ЗАВОД 

МЕТАЛОВИРОБІВ" 

7065413,00 99,9771 Ліквідація 

Справа  

№ 22/71б 

9 178594 ВАТ  
"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ 

РУДОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД" 

5852975,00 99,6702 Ліквідація 
Справа  

№ 9/1б 

10 285735 ПАТ 

"ІВАНІВСЬКИЙ 

ВЕРСТАТОЗАВОД" 

2258690,00 99,1131 Ліквідація 

Справа  

№ 10/42б 

11 13378929 ТОВ "ВКФ "СКІФ ЛТД" 37,61 97,9793  

12 14312766 ВАТ "ЮНІСТЬ" 5026349,75 94,6148 Санація 

Справа  

№ 20/173б 

13 13389152 ТОВ "ФОРТУНА" 18,32 87,9926  

14 1131520 ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ 

ЛУГАНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" 

2993600,00 86,9759 Ліквідація 

Справа  

№ 12/49б 

15 223705 ВАТ 
"КІРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮ  

ВИРОБІВ З МЕТАЛЕВИХ 
ПОРОШКІВ" 

4769192,50 63,7201 Ліквідація 
Справа  

№ 22/71б 

16 13377887 ТОВ "БУДМАТЕРІАЛИ ТА 

КОНСТРУКЦІЇ" 

 

15,20 

54,4079  

17 181473 ВАТ"АНТРАЦИТШАХТОБ
УД" 

 
1225222,00 

51,0000  

18 5758948 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 
ФІРМА "ЛУГАНСЬКІ  

АКУМУЛЯТОРИ" 

16521560,00 50,0000 Санація 

Справа  

№ 20/21б 

19 

20164703 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КРАСНОЛУЧВУГЛЕБУД" 

629000,00 50,4915  

20 

178713 

ВАТ "БРЯНКІВСЬКИЙ 

РУДОРЕМОНТНИЙ 
ЗАВОД" 

3544009,25 48,9245 Ліквідація  

Справа  
№ 9/1б 

21 5473246 ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ 1285976,00 47,3934  



ШАХТОПРОХІДНЕ 

УПРАВЛІННЯ" 

22 181496 ВАТ 

"ТРЕСТ 

СВЕРДЛОВСЬКШАХТОБУД" 

1808776,00 45,3837  

23 13391752 ТОВ "ЕКОСТРОМАВТО" 37,02 39,0059  

24 181131 ВАТ "ПЕРВОМАЙСЬКЕ 

ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ" 

2519584,00 27,8499  

25 846279 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД 
ІМЕНІ ЛІТВІНОВА" 

2794832,00 26,0163  

26 3113213 ВАТ "РОВЕНЬКІВСЬКЕ 

АТП 10912" 

438180,00 25,1187 Ліквідація 

Справа 

№11/149б 

27 958565 ВАТ "ЗАХИСТ ХЛІБА" 141864,00 25,0037  

28 13407648 ТОВ "ШАТУН" 35,52 25,0000  

29 13381512 ТОВ "ІНТЕР'ЄР ЛТД" 33,13 19,0476  

30 1557590 ВАТ "УРОЖАЙ" 12939,00 6,3761  

31 20176209 ТОВ "ВІСМА" 3738,00 5,2999  

32 13392504 ЗАТ "ТЕРМО" 36550,00 0,0684 Ліквідація 

Справа  

№ 22/63б 

33 181013 ВАТ "ЛУТУГИНСЬКЕ 
ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ" 

2184363,00 0,0055  

34 846990 ВАТ "АНТРАЦИТІВСЬКЕ" 1922260,00 0,0007  

Розташовані на лінії зіткнення 

35 25365688 АТ "ДЕМІУРГ" 3821,07 29,7001  

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) господарських товариств: 

  
№ з/п Найменування 

господарського 

товариства, державна 

частка 

Дата проведення 

загальних зборів 

Примітки (основні 

питання) 

 

Рішення 

- - - - - 

*Станом на 01.07.2018, на підприємствах які розташовані на території підконтрольній 

українській владі, загальні збори акціонерів (учасників) - не проводилися. 

Інформація про засідання наглядових рад акціонерних товариств:  

 
№ з/п Найменування 

господарського 

товариства, державна 

частка 

Дата проведення 

засідань наглядової 

ради 

Примітки (основні 

питання) 

 

Рішення 

- - - - - 

* Станом на 01.07.2018 засідання наглядових рад акціонерних товариств, що 

знаходяться на території підконтрольній українській владі, не проводилися.  

Інформація про представників держави у складі ревізійних комісій: 

 
№ з/п Найменування господарського 

товариства, розмір державної частки 
Склад  ревізійної комісії 

господарського товариства 
Примітки (висновки) 

  загальна кількість членів РК –  



________, з них - ______ 

представник РВ ФДМУ  

- - - - 

      

     * Представники держави у складі ревізійних комісій в господарських товариствах, що 

знаходяться на території підконтрольній українській владі, відсутні.  

 

Інформація про сплату дивідендів на державну частку: 

 

№

 з/п 

Найменування 

господарського 

товариства 

ДК

П,  

% 

Дата 

проведення 

загальних 

зборів 

Чистий 

прибуток, 

тис. грн 

Очікувана 

сума 

дивідендів 

на 

державну 

частку, тис. 

грн 

Нараховані 

дивіденди, 

тис. грн 

Сплачен

о 

дивіден

ди 

(частину 

чистого 

прибутк

у), тис. 

грн 

Примітки 

- - - - - - - - - 

* Станом на 01.07.2018 дивіденди на державну частку – не сплачувалися. 

 

Інші відомості щодо управління корпоративними правами держави. 

 

В процедурі банкрутства перебуває 14 господарських товариств, з них 11 – в стадії 

ліквідації, 3 – в процедурі санації. На території підконтрольній українській владі знаходиться 

3 підприємства-банкрути, які перебувають в стадії ліквідації. 

 

За 2 квартал 2018 року представниками регіонального відділення взято участь у 4 

засіданнях комітету кредиторів. 

На підприємствах, які належать до сфери управління регіонального відділення та 

знаходяться на території де органи виконавчої влади виконують свої повноваження 

заборгованість із заробітної плати на підприємствах-банкрутах склала: 

-  станом на 01.01.2018 –  650 тис.грн; 

         -   станом на 01.07.2018 –  573,9 тис.грн. 

 

 


