
Станом на 31.12.2018 у сфері управління регіонального відділення перебуває 283 

об'єкти державної власності, які перебувають на території підконтрольній українській 

владі.  

 Відповідно до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до 

статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх 

балансі затвердженого наказом ФДМУ та Міністерства економіки України 19.05.1999  

№ 908/68 Регіональним відділення ФДМУ по Луганській області у 2018 році були 

визначені наступні способи управління державним майном:  

 1. Здійснення приватизації. 

 Протягом року було прийнято 16 управлінських рішень щодо приватизації  

20 одиниць державного майна, а саме: 13 одиниць нерухомого майна, 5 одиниць - ОНБ,  

2 од. - рухоме майно.  

 Була проведена робота з органами місцевого самоврядування щодо присвоєння 

адреси об'єктам нерухомого державного майна, виготовлені технічні паспорти, 

зареєстровано право власності, проведена незалежна експертна оцінка майна, яке 

залишилось без балансоутримувача або мало нульову залишкову вартість.  

 Усі вищезазначені об'єкти були включені до Переліку об'єктів, що підлягають 

приватизації у 2018 році. 

 Реалізовано - 4 управлінських рішення, було приватизовано 4 одиниці нерухомого 

майна.  

 2. Передача майна у комунальну власність  

 Протягом року проводилась робота щодо передачі державного майна у комунальну 

власність або вирішення питання про подальше його використання.  

 Було написано 18 листів до органів місцевого самоврядування м. Сєвєродонецька,  

м. Лисичанська, смт Марківка, смт Нижня Дуванка, смт Новоайдар, с. Гончарівка,  

с. Веселівка, с. Чабанівка щодо передачі майна до комунальної власності територіальних 

громад та 4 листи до Луганської обласної адміністрації щодо подальшого використання 

державного майна. 

 Жодної позитивної відповіді не отримано. 

 3. Передача майна господарським товариствам на умовах відповідного 

договору безоплатного зберігання. 

На 13 об’єктів державної власності (захисні споруди цивільного захисту – сховища 

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

договори на їх зберігання з балансоутримувачами державного майна, які дійсні до 

31.12.2018 та 31.12.2020. 

 4. Інше 

 За результатами проведених перевірок стану ефективного використання та 

збереження державного майна, було виявлено погіршення стану державного майна, яке не 

увійшло до статутного капіталу ВАТ "Лисичанський завод ГТВ" (код за ЄДРПОУ 

05389942), але перебуває на балансі товариства. На підставі акту обстеження проведена 

незалежна оцінка для  відшкодування збитків за незбережене державне майно.  

 Листом від 18.06.2018 № 05-05-01595 регіональним відділенням була надіслана 

заява до ліквідатора ВАТ «Лисичанський завод ГТВ» про визнання поточних 

кредиторських вимог по справі № 11/155б в порядку Закону України "Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та надані усі необхідні 

матеріали до господарського суду Луганській області. 

 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. 

 



 За 12 місяців 2018 року було перевірено 177 об'єктів (225 одиниць) державного 

майна, яке перебуває на балансі 15 господарських товариств. 

 Протягом року зареєстровано право власності за державою: 

 - на майно, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств в особі 

Фонду державного майна України на 32 об'єкта; за Регіональним відділенням на 1 об'єкт 

(ЗСЦЗ); 

 - на майно загальноосвітніх громадських організацій колишнього Союзу РСР в 

особі Фонду державного майна України на 3 об'єкта, які розташовані у  

м. Луганськ (сторожка з ганками та спорудами; котельна; спальний корпус з сауною та 

громадський блок з переходом з прибудовами та спорудами).  

Створена робоча група для проведення роботи з підготовки пропозицій щодо 

передачі захисних споруд цивільного захисту іншим суб'єктам управління. Проведені 

перевірки захисних споруд цивільного захисту, за результатами яких були складені 

відповідні акти. Надані пропозиції щодо подальшого їх використання та передачі іншим 

суб'єктам управління. 

 
 


