
Аналітична довідка про роботу Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області за 4 квартал 2018 року 

 

1. Результати діяльності у сфері орендних відносин 

 

Протягом 4 кварталу 2018 року до Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Луганській області ( далі – Регіональне відділення) подано 22 заяви з укладення 

договорів оренди державного майна, з них: 

-  по 3 відмовлено в укладенні договору оренди у зв’язку з невідповідністю 

пакету документів, відмовою органу уповноваженого управляти майном та ст. 80 Закону 

України «Про освіту»: 

- не розглянуто  0 заяв (із зазначенням причини). 

Протягом 4 кварталу 2018 року Регіональним відділенням укладено 17 нових договорів 

оренди державного майна (додаток - Таблиця № 1). 

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

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

01.01.2019, у тому числі: 
Об’єкт оренди Кількість Нараховано 

за 4 квартал 

2018 р, тис. 

грн 

Сплачено за 

4 квартал 

2018 р, тис. 

грн 

Заборгованість, 

тис. грн 

Єдині майнові комплекси державних 

підприємств 1 3268,112 300,00 

Переплата на 

01.01.2019 

13142,625 

Єдині майнові комплекси структурних 

підрозділів державних підприємств - - - - 

Нерухоме майно державних підприємств 131 557,970 488,852 204,218 

Державне нерухоме майно, що перебуває на 

балансі господарських товариств 
1 3,838 3,838 - 

Інше окреме індивідуально визначене майно, 

що перебуває на балансі господарських 

товариств 

- - - - 

* договори, за якими розрахунки орендної 

плати були погоджені з органами 

приватизації 
9 168,874 175,558 - 

* договори з бюджетними організаціями 95 0,00178 0,02981 - 

 

Станом на 01.01.2019 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 

3 047,491 тис. грн, що становить 152 % виконання річного плану (планове завдання –2000 

тис. грн), у тому числі по ЄМК – 1 351,360 тис. грн. 

 

Протягом 4 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 

01.01.2019 43 37141,22  28 44,32 15 37096,90 

 

Майже 98% 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  Заборгованість 

на кінець 

звітного 

періоду, 

тис грн 

Претензійно-позовна 

робота (кількість 

поданих) 

Сума претензійно-позовна, тис 

грн 

Сплачено до бюджету 

за результатами 

роботи, тис грн 

претензій позовних 

заяв  

претензій позовних 

заяв  

претензій позовних 

заяв 

01.01.2019 535,75243 8 1 535,75243 1,29779 2,000 0  

- станом на 29.12.2018 – 0,24 % заборгованості знаходиться в стадії судового 

розгляду, а решта 99,76 % знаходиться в досудовому вирішенні питання, у тому числі по 

ЄМК – 100 %. 

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

 

Протягом 4 кварталу 2018 року регіональним відділенням внесено зміни в 46 чинних 

договорів оренди. 

Протягом 4 кварталу 2018 року погодження регіональним відділенням поліпшень 

основних засобів не надавались. 

За 4 квартал 2018 року заплановані та проведені регіональним відділенням контрольні 

заходи за договорами оренди (додаток - Таблиця № 2) 

На наступний за звітним квартал заплановано (додаток - Таблиця № 3). 

 

2. Управління державним майном 

 

Протягом 4 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 1 жовтня 2018 року перебувало 287 об'єктів, на 

31.12.2018 перебуває 283. Право власності зареєстровано на 40 об’єктів нерухомого майна, 

що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але 

залишилось на їх балансі, в т. ч. у 4 кварталі зареєстровано право власності на 5 об'єктів 

нерухомого майна: 3 об'єкта незавершеного будівництва, 1 ЗСЦЗ та 1 нежитлова будівля. 

 

Протягом ІV кварталу 2018 року регіональним відділенням реалізовано управлінських 

рішень щодо 4 об’єктів: 

 

 

У 4 кварталі регіональне відділення не надавало погодження на списання державного 

майна відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314. 

 

Управлінські рішення  Кількість 

Приватизовано  4 

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  4 



У звітному періоді відповідно до графіку перевірок проведено перевірки стану 

утримання, збереження та використання державного майна 65 об’єктів. 

 

Не проведена перевірка державного майна, яке перебуває на балансі ВАТ "Лисичанська 

птахофабрика" (код ЄДРПОУ) у зв'язку з фактичною відсутністю товариства за 

зареєстрованою юридичною адресою (листи повертаються до РВ). 

 

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими товариствами 

вимог збереження 65 об’єктів: 

незадовільний стан - 47 об.; 

зруйновано - 2 об.; 

інше – 13 об. 

 

Для усунення цих порушень вжито заходів: 

 

3. Підсумки приватизації 

 
Об’єкти  План 

надходження 

Кількість 

приватизов

Приватизовані 

об’єкти 

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 

31380846 ЗАТ "Лисичанський 

склозавод 

"Пролетарій" 

      6 6   

381350 ПАТ "Коровай"   10 10   2 2   

453210 ВАТ 

"Луганськмолпром" 

1 1         

5689942 ВАТ 

«Лисичанський 

завод ГТВ» 

  46        

Заходи Кількість Результат 

Звернення до правоохоронних органів, тощо -  

Звернення к суб’єктам господарювання 

(балансоутримувачам) про відновлення майна, 

відшкодування збитків 

43 Господарський суд Луганської 

області ухвалив (ухвала від 

13.07.2018) визнати обґрунтованими 

грошові вимоги кредитора РВ ФДМУ 

по Луганській області до банкрута 

ВАТ "Лисичанський завод ГТВ" в 

розмірі 14935128 грн 00 коп. (4 черга 

згідно ст.31 Закону). Станом на 

31.12.2018 збитки не відшкодовані. 

Запропоновано укласти договір зберігання, схову, тощо -  

Надані пропозиції щодо прийняття управлінських рішень: 

- приватизувати; 

 

 

- передати у комунальну власність  

 

6 

 

 

1 

Згідно з наказом ФДМУ від 

27.12.2018 № 1637 включені до 

переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації у 2019 році. 

Лист РВ від 30.10.2018 № 02-04-02985 

щодо передачі до комунальної 

власності ЗСЦЗ направлений до 

Лисичанської міської ради 

Інше 12  



коштів, тис. 

грн 

аних 

об’єктів 

 

початкова 

ціна 

об'єкта, 

тис. грн 

(без ПДВ) 

ціна 

продажу, 

тис. грн 

(без ПДВ) 

отримані 

кошти, 

тис. грн 

(без ПДВ) 

ЄМК державних підприємств, їх структурних 

підрозділів 

Не 

доводився 

- - - - 

Окреме майно 6 254,4 437,8 367,8 

Об'єкти незавершеного будівництва 0 0 0 0 

Об'єкти соціально-культурного призначення 0 0 0 0 

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 

- 0 

Окреме майно 0 0 

Об'єкти незавершеного будівництва 0 0 

Об'єкти соціально-культурного призначення 0 0 

Пакети акцій акціонерного товариства  - 0 

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

приватизації 

- 0 

 

 

4. Діяльність Фонду з оцінки державного майна 

 

У 4 кварталі 2018 року проведено 15 конкурів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

(Додаток: таблиця № 4 в електронному вигляді у форматі Excel). 

У 4 кварталі фахівцями сектору оцінки майна не складались акти оцінки пакетів акцій 

акціонерного товариства для розрахунку їх початкової вартості. 

Забезпечено проведення незалежної оцінки за 4 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 13 13 10 10 24 8 

Приватизація 2 2 5 5 7 7 

За 

зверненням 
0 0 0 0 1 0 

Інше - - - - - - 

Всього: 15 15 15 15 32 15 

 

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) 

 

Перевірки договорів купівлі-продажу у 4 кварталі 2018 року, не проводилися. 

 



В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по ___-___ ДКП. 

Актом підсумкової перевірки знято з контролю __-__ . 

Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП зобов’язань 

зафіксовано по __-___ договорах купівлі-продажу: 

- із них, порушення в частині ____-____; 

- із них, порушення в частині __-___. 

До порушників застосовано відповідальність, передбачену договорами купівлі-продажу 

– нараховано штрафи на загальну суму __-___ тис. грн та розпочато роботу по розірванню 

ДКП. 

Станом на 31.12.2018 у власність держави повернуто 15 об’єктів приватизації з них 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 

14.06.01 

2-КВАРТИРНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ДВАТ 

«КРАСНОЛУЦЬКА АВТОБАЗА» ЛУГАНСЬКА ОБЛ. 

М. КРАСНИЙ ЛУЧ,  

ВУЛ. ТОПОЛИНА, 10  

542798301 

Рішення суду 15.06.07 

 

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’єків (вказати які об’єкти). 

 

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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о
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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.ТУХАЧЕВСЬ

КОГО 17680007 

З
ав
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ш

ен
н

я
 б

у
д

ів
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м
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ТОВ«ПЕРЕВАЛЬ

СЬКА 

БУДІВЕЛЬНО-

ІНДУСТРІАЛЬН

А 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 

ПОПАСНЯНСЬКИ

Й 

ВАГОНОРЕМОНТ 

НИЙ ЗАВОД» 

ЛУГАНСЬКА 

ОБЛ.,  

М. ПОПАСНА,  

ВУЛ. 

ЗАЛІЗНИЧНА, 1 

958557410 Р
о
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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 

Н
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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. 

ОНБ - розширення 

Попаснянського 

вагоноремонтного заводу (з 

обладнанням, 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. 

 

2310 16.11.2001 26.06.2018 - 

ОНБ – підстанція (з 

обладнанням), за адресою: 

Луганська обл., м. Попасна, 

вул. Залізнична, 1 на 

земельній ділянці 11440 кв.м. 

2308 16.11.2001 26.06.2018 - 

* - ДКП на контрольованій українською владою території. 

 

6. Управління корпоративними правами держави 

 

Станом на 31.12.2018 регіональне відділення здійснювало повноваження з управління 

корпоративними правами держави у господарських товариствах, розташованих на території 

Луганської області: 

 
№ з/п Код Найменування господарського Статутний Розмір Ознака 



ЄДРПОУ товариства капітал, грн державної 

частки, % 

банкрутства 

Розташовані на територія підконтрольна українській владі 

1 13407128 ТОВ"НАФТОХІМЕКОЛОГІЯ" 2567,00 83,3970  

2 

5744350 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ 

ЗАВОД" 9525486,00 55,7780 

Ліквідація 

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 підконтрольна українській владі 

7 

14308753 

ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕСПО 

ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 

"КРАСНИЙ ЛУЧ" 

 

22337699,00 

100,0000 

Санація 

Справа 

№20/167б   

8 

14307268 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛОВИРОБІВ" 

 

 

7065413,00 

99,9771 

Ліквідація  

Справа  

№ 22/71б 

9 

178594 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО"ІЛЛІЧІВСЬКИ

Й РУДОРЕМОНТНИЙ 

ЗАВОД" 

5852975,00 

99,6702 

Ліквідація  

Справа  

№ 9/1б  

10 

285735 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"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 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"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"АНТРАЦИТШАХТОБУД

" 

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 

ШАХТОПРОХІДНЕ 

УПРАВЛІННЯ" 

 

1285976,00 

47,3934 

 

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  

Розташоване 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 31.12.2018 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 31.12.2018 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 

ДКП,  

% 

Дата 

проведення 

загальних 

зборів 

Чистий 

прибуток

, тис. грн 

Очікувана 

сума 

дивідендів 

на 

державну 

частку, 

тис. грн 

Нараховані 

дивіденди, 

тис. грн 

Сплачено 

дивіденд

и 

(частину 

чистого 

прибутку

), тис. грн 

Примітки 

- - - - - - - - - 

* Станом на 31.12.2018 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. 

У 4 кварталі 2018 року представниками регіонального відділення взято участь у 5 

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 31.12.2018 –  553,5 тис.грн. 

 

 


