
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати перевірок  виконання умов договорів купівлі-продажу, здійсненних  

регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву 

 за 2015 рік 

 

1. Загальна інформація 

Відповідно до затверджених графіків перевірок за 2015 рік регіональному 

відділенню ФДМУ по м. Києву необхідно було перевірити 10 договорів купівлі-

продажу об’єктів приватизації.  

Фактично перевірено регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по м. Києву 10 договорів купівлі-продажу, з яких: 

- 4 договори об’єктів малої приватизації (з них: 3 об’єкти державної 

власності та 1 об’єкт комунальної власності м. Києва); 

- 6 договорів об’єктів незавершеного будівництва (об’єкти державної 

власності). 

За 2015 рік розпочато претензійно-позовну роботу по 2 об’єктам малої 

приватизації та  по 2 об’єктам незавершеного будівництва, перевірка яких була 

здійснена у попередніх періодах (ІІІ квартал 2015 року), а саме по 1 об’єкту 

покупцю направлено пропозицію про розірвання договору купівлі-продажу та 

повернення об’єкта у державну власність, по 2 об’єктам  незавершеного 

будівництва та по 1 об’єкту малої приватизації подані позовні заяви до суду. 

До позитивних наслідків приватизації треба віднести добросовісне 

виконання своїх зобов’язаннь взятих на себе покупцем відповідно до договору 

купівлі-продажу, наслідком якого було зняття з контролю договору купівлі-

продажу. 

2. Інформація щодо збереження (збільшення) кількості робочих місць  

2.1. Щодо збереження кількості робочих місць 

На контролі регіонального відділення ФДМУ по м. Києву у 2015 році 

знаходилось 2 договори купівлі-продажу об’єктів приватизації, що містять 

зобов’язання покупця щодо збереження протягом певного терміну кількості 

робочих місць. 

За 2015 рік було здійснено перевірку по 2 з них: 

- договір купівлі-продажу від 27.09.2002р. №882 ЦМК КП кінотеатр 

ім..О.П.Довженка, робочі місця збережено (за договором – 18, фактично на момент 

перевірки – 18); 

- договір купівлі-продажу від 09.04.2010р. №1291 ЦМК ДП “Завод 

нестандартного обладнання  “Укрінмаш”, робочі місця збережено (за договором – 

38 робочих місць; фактично на момент перевірки – 62); 

2.2. Щодо створення нових робочих місць 

На контролі регіонального відділення ФДМУ по м. Києву відсутні договори 

купівлі-продажу об”єктів приватизації, що містять зобов”язання покупців щодо 

збереження та створення протягом визначеного терміну певної кількості нових 

робочих місць. 


