
Станом на 01.01.2019 у сфері управління Регіонального відділення ФДМУ по 

Луганській області перебуває 283 одиниці державного майна, яке не увійшло до статутних 

капіталів товариств під час приватизації та перебувають на території підконтрольній 

українській владі.  

 В Реєстрі державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств (надалі – Реєстр), зазначене державне майно обліковується на балансах 42 

господарських товариств.  

 Структура наявного майна наступна: 

- 63 об’єкти житлового фонду; 

- 136 одиниць - інженерні споруди та інфраструктура; 

- 24 об’єкти цивільної оборони - сховища; 

- 22 одиниці - обладнання ЦО; 

- 5 од. - пожежні автомобілі; 

- 9 об’єктів незавершеного будівництва; 

- 3 об'єкта соціально-культурного призначення; 

- 6 - лісосмуги; 

- 7 - акції; 

- 8 об’єкти іншого призначення. 

У 1 кварталі 2019 року було прийнято 3 управлінських рішення щодо 

приватизації 2 об'єктів нерухомого майна: павільйону та нежитлової будівлі червоного 

кутка та 1 об'єкту рухомого майна: водопод'ємної установки. Усе визначене майно було 

включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації та інформація про них внесена 

до реєстру електронної торгової системи. 

За період з 01.01.2019 по 30.03.2019 було реалізовано 3 управлінських рішення 

(прийняті у 2018 році)  - приватизовано 6 одиниць державного майна. 

 На 11 об’єктів державної власності (захисні споруди цивільного захисту – сховища 

та пожежні автомобілі), які перебувають в управлінні регіонального відділення укладені 

договори зберігання (які станом на 01.04.2019 є діючими) з їх балансоутримувачами. 

За період з 01.01.2019 по 31.03.2019 року були проведені перевірки  стану 

утримання та використання державного майна, яке перебуває на балансі 7 господарських 

товариств - 34 об’єктів (20 об'єктів обстежено планово, 14 - позапланово). З них: 11 

об’єктів знаходяться у задовільному стані, 11 – мають незадовільний стан та 12 – інше.  

За результатами перевірок було виявлено 2 од. нерухомого майна, яке підлягає 

державній реєстрації права власності та прийняття управлінського рішення його 

подальшого ефективного використання. 

 Наприкінці 2018 року Регіональним відділенням ФДМУ по Луганській області  

направлені листи "Про проведення інвентаризації державного майна станом на 

31.12.2018" до керівників господарських товариств, на балансі яких перебуває державне 

майно, яке не увійшло до статутних капіталів під час приватизації,. 

 Станом на 31.03.2019 надані відповідні документи щодо проведеної інвентаризації 

державного майна від 14 господарських товариств щодо 49 об’єктів державної власності. 

Усі надані матеріали були внесені до ІППС "Етап-Майно". 

  У І кварталі 2019 року зареєстровано право власності на 1 об'єкт нерухомого майна, 

який не увійшов до статутного капіталу КП "Сєвєродонецький комбінат будівельних 

матеріалів та конструкцій" (код ЄДРПОУ 1235811) - будівля колишньої школи та 1 ОНБ - 

Головна насосна станція.  

 Всього станом на 01.04.2019 році зареєстровано право власності на 37 об'єктів, які 

не увійшли до статутних капіталів господарських товариств під час приватизації, але 

залишились на їх балансі. 


