
02.12.2015 
Про підготовку до приватизації орендного підприємства са
наторій «Червона калина» 
 
              Комісія з приватизації ОПС «Червона калина» 
27.11.2015 року розглянула матеріали з інвентаризації об’єкта 
та в основному схвалила їх. Підготовку і затвердження акта 
оцінки передбачається завершити до кінця 2015 року. 
              Нагадаємо, відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного 

майна» та на виконання наказу ФДМУ від 20.01.2014 року №150 «Про 

затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці у 

2014 році з метою подальшого їх продажу» наказом регіонального 

відділення від 25.07.2014 року №196 прийнято рішення про 

приватизацію ОП санаторій «Червона калина», а наказом від 

30.09.2014 року №243 створено комісію з приватизації цього 

підприємства. 

              Для забезпечення виконання наказу Фонду від 19.05.2015 

року №738 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які 

підлягають підготовці до продажу у 2015 році” регіональне відділення 

своїм наказом від 30.06.2015 року №136 визначило дату оцінки 

вартості майна станом на 31.10.2015 року, головного лікаря ОПС 

«Червона калина»-голову інвентаризаційної комісії зобов’язано до 

15.10.2015 року надати в комісію з приватизації матеріали попередньої 

інвентаризації та зведений акт інвентаризації. 

              Відповідно до Помісячного графіку підготовки об’єктів груп В, 

Г до продажу у 2015 році, затвердженого наказом ФДМУ від 

03.08.2015 року №1093 термін завершення підготовки до продажу 

ОПС “Червона калина» заплановано на грудень 2015 року. З цією 

метою наказом регіонального відділення від 20.10.2015 року №236 

внесено зміни в склад комісії з приватизації ОП санаторій «Червона 

калина» (у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в органі 

приватизації, та для залучення до участі у роботі органів виконавчої 

влади і місцевого самоврядування). 

              ОП санаторій «Червона калина» надало матеріали 

попередньої інвентаризації та зведений акт у визначений термін 

(15.10.2015 року), які розглянуто і затверджено в регіональному 

відділенні 20.10.2015 року. Конкурсний відбір суб’єкта оціночної 

діяльності проведено 28.10.2015 року. Переможцем визнано ПП 

«Оцінка та Консалтинг», з яким укладено договір на проведення 

оцінки необоротних активів. 20.11.2015 року ОП санаторій «Червона 

калина» направило регіональному відділенню інвентаризаційні описи, 

зведений акт повної інвентаризації майна станом на 31.10.2015 року, 

протокол №2 засідання інвентаризаційної комісії та перелік №2 

необоротних активів. 

              Регіональне відділення очікує, що пакет акцій новоутвореного 

товариства можливо буде запропонувати для продажу вже у березні 

2016 року. 
 


