
Діяльність щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів. 

Стан виконання покупцями взятих на себе зобов’язань по договорам купівлі-продажу 

станом на 01.07.2019 (по Полтавській області) 

 

Назва об'єкту приватизації Покупець 

ДКП, що підлягають 

перевірці 

Фактично 

перевірено ДКП 

Причин

а не 

здійснен

ня 

перевір

ки 

№ Дата Так Ні 

Лазня, загальною площею 

66,3 кв.м., Полтавська обл., 

Глобинський р-н., с. 

Мозоліївка, вул.. 

Глобинська,44 

Фізична особа 

Довгонос О.В.  

№6 19.12.2017 так 

  

Нежитлова будівля (магазин) 

площею 105,2 

кв.м.,Полтавська область, 

Кременчуцький район, с. 

Мирне, вул. Садова, 54є 

ПСП 

«Майбородівське»  

№5 05.10.2018 так 

  

Група інвентарних об’єктів у 

складі: магазин літ. А-1, 

сарай літ. Б, Б-1, сарай літ В, 

Полтавська обл., 

Полтавський р-н, с. 

Бричківка, вул. Паркова, 8 

Фізична особа 

Шовгеня Т.М. 

№16 07.12.2018 так 

  

ОНБ одноповерховий 4-

кімнатний будинок з 

підсобним господарським 

приміщенням, Полтавський 

район, с. Абазівка, вул. 

Степна, 15 

Фізична особа 

Стеценко А. О. 

№1 07.02.2019 так 

  

нежитлова будівля магазину 

загальною площею 81,5 кв.м, 

Полтавська обл., Чутівський 

р-н, с. Коханівка, вул. 

Центральна, 5 

Фізична особа 

Кисельов А.О. 

№14 04.12.2018 так 

  

нежитлова будівля загальною 

площею 340,9 кв.м, 

Полтавська обл., м. Лубни, 

проспект Володимирський, 

94 

Юридична особа - ПП 

"Бюро послуг та 

консультацій" №7 16.10.2018 так 

  

група інвентарних об’єктів у 

складі: нежитлова будівля 

лазні з сараєм; нежитлова 

будівля котельні з сараєм, що 

розташовані за адресою: 

39255, Полтавська обл., 

Кобеляцький р-н,  с. Лучки, 

вул. Лісова, 24 

фізична особа - 

Шаптала В.П. 

№15 06.12.2018 так 

  

нежитлова будівля магазину 

площею 84,2 кв.м, 

Полтавська обл., м. Глобине, 

вул. Лобановського, 1/17 

Фізична особа - 

Кислий Д.В.  
№13 21.11.2018 так 

  

нежитлова будівля їдальні 

площею 147,1 кв.м, 

Полтавська обл., 

Кременчуцький р-н, с. 

Фізична особа - 

Герасименко С.М.  
№2 15.02.2019 так 

  



Пришиб, вул. Центральна, 29 

а 

будівля магазину Ап,А 

загальною площею 170,3 

кв.м, Полтавська обл., 

Глобинський р-н, с. Степове, 

вул. Шкільна, 6 

юридична особа - 

ТОВ "Інвестиційно-

промислова компанія 

"Полтавазернопродук

т" 

№11 14.11.2018 так 

  

громадська будівля літ. А-1 

(магазин з підвалом), 

загальною площею 318,6 

кв.м, Полтавська обл., 

Карлівський р-н, с-ще 

Голобородківське, вул. 

Центральна, 3-в 

фізична особа -

Ведмідський В.М. 

№8 06.11.2018 так 

  

нежитлова будівля (будинок 

ветеранів) площею 335,8 

кв.м, Полтавська обл, 

Глобинський р-н, с. 

Пустовійтове, вул. 

Молодіжна,33 

фізична особа - 

Хоруженко М.Ю. 

№18 18.12.2018 так 

  

 

В ході перевірок повне виконання умов зафіксовано по 11 ДКП. 

Актом підсумкової перевірки знято з контролю 11 договори купівлі-продажу. 

Невиконання (неналежне виконання) покупцями взятих на себе за ДКП не зафіксовано. 

До порушників застосовано відповідальність, передбачену договорами купівлі-продажу 

– нараховано штрафи на загальну суму 0 тис. грн. та розпочато роботу по розірванню ДКП. 

Станом на 01.07.2019 у власність держави повернуто 0 об’єкти приватизації (вказати 

які об’єкти).  

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно продано 0 

об’єкти (вказати які об’єкти). 

За 2 договорами продовжується претензійно-позовна робота з їх розірвання (визнання 

недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність (вказати які 

об’єкти): 

– № 3 від 07.02.2006 (договір подальшого відчуження від 13.03.2018) договір 

купівлі-продажу - ОНБ «Житловий будинок №39», що знаходиться за адресою: Полтавська 

область, м. Кременчук, квартал №287, буд. 15, покупцем ТОВ «Зернотрейд СВ»; 

– № 8 від 23.06.2006 договір купівлі-продажу - ОНБ – реабілітаційний центр 

мануальної терапії, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул. 

Мануальна, 6,  покупець ПП «Явір-2000». 

 
 


