
Звіт за 9 місяців 
 

Регіональне відділення з метою виконання плану-графіка очікуваного надходження у 
2018 році  грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, 
Д та Ж,  затвердженого наказом ФДМУ  від 10.01.2018р. №28,  проводило роботу щодо 
приватизації об’єктів.  

У січні- березні  2018 року в перелік об’єктів державної власності, що підлягають 
приватизації,  було  включено 6 об’єктів  групи А  та   4 об’єкта групи Д.     

Протягом звітного періоду було запропоновано до приватизації шляхом продажу на 
аукціоні  об’єкти державної власності : 
        - будівля магазину загальною площею 305,6 кв.м. разом із земельною ділянкою 
розташована за адресою: м.Дубно, вул.Млинівська,71. 
     - нежитлова будівля склад-магазину загальною плдощею 165,4 кв.м разом із 
земельною ділянкою розташована за адресою: м.Дубно, вул.Центральна,12. 
      Вартість об’єкта –  179252,40 грн. з  ПДВ. Зазначений  об’єкт був виставлений на 
аукціон  який мав відбутися  в лютому 2018 року. Аукціон не відбувся  оскільки надійшла 
тільки  одна заява  від фізичної особи. Оскільки надійшла тільки одна заява покупцю  було 
запропоновано  здійснити  викуп даного об’єкта.  З покупцем був укладений 28.02.2018р.  
договір-купівлі продажу. Покупець Ковальчук Р.В. в березні  місяці 2018 року сплатив 
кошти в сумі  179252,40 грн. з  ПДВ  та  складений  акт передачі державного майна. 
         – незавершене будівництво квартир №1-4  з господарськими будівлями які 
розташовані  в  Костопільському р-ні, с.Базальтове. 
        Дані  об’єкти  були  виставлені на аукціон  який мав відбутися  в лютому 2018 року. 
Аукціони не відбулися через відсутність  заяв.  

   За   січень березень  2018 року  від продажу об’єктів групи А надійшло коштів в сумі 
149377  грн.  без ПДВ. 

В зв’язку з прийняттям Закону України “Про приватизацію державного і 
комунального майна”  наказом ФДМУ від 27.03.2018р.  №447  «Про затвердження переліків 
об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» (зі змінами). 

До додатку  №3 (переліку окремого майна)  включено  12 об’єктів державної 
власності, а  до додатку №4  (перелік об’єктів  незавершеного будівництва) включено  10 
об’єктів  державної власності.   
 У вересні місяці 2018р.  продано та укладено 4 договори  купівлі-продажу об’єктів  
незавершеного будівництва:     
      – незавершене будівництво квартир №1-4  з господарськими будівлями які 
розташовані  в  Костопільському р-ні, с.Базальтове. 
           на суму     148 900 грн. без ПДВ 
 Продаж пакетів акцій 
              Регіональне відділення листом від 03.10.2018р.  звернулось до ФДМУ з проханням 
включити   до переліку державних пакетів акцій  (часток) господарських товариств, що 
підлягають приватизації,  пакет акцій ПАТ “Мирогощанський аграрій” з державною 
часткою –75,7 %.. 
 
 




