Інформація щодо управління державним майном, яке у процесі приватизації
не увійшло до статних капіталів господарських товариств та перебуває в
управлінні РВ ФДМУ по Чернігівській області станом на 30.09.2017
У процесі приватизації зі статних капіталів господарських товариств Чернігівської
області було вилучено 3738 об'єктів.
Станом на 30.09.2017 в управлінні регіонального відділення перебував 240
об'єкт, що становить 6,42% від кількості вилучених об'єктів:
- об’єкти житлового фонду – 83 (34,58%);
- об’єкти культурно-побутового призначення – 1 (0,42%);
- об’єкти освіти з обладнанням - 20 (8,33%);
- об’єкти інженерної інфраструктури – 47 (19,58%);
- споруди ЦО з обладнанням – 28 (11,68%);
- ОНБ – 18 (7,5%);
- об’єкти виробничого/невиробничого призначення – 32 (13,33%);
- інше майно (гідроспоруди, понтони тощо) – 11 (4,58%).
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Станом на 30.09.2017 завдання, що визначені Планом заходів з підготовки та
проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільного
захисту, затвердженого розпорядженням КМУ від 26.11.2008 № 1473-р, регіональним
відділенням виконано в повній мірі. Забезпечено проведення технічної інвентаризації
15 захисних споруд цивільної оборони та виготовлення відповідної технічної
документації. На всі об'єкти цивільної оборони зареєстровано право власності за
державою в особі ФДМУ.
За 9 місяців 2017 року регіональним відділенням забезпечено реєстрацію права
власності за державою в особі ФДМУ на 17 об’єктів державної власності (всього право
власності зареєстровано на 33 об'єктів, які перебувають в управлінні регіонального
відділення та підлягають такій реєстрації).
За 9 місяців 2017 року проведено 14 перевірок виконання умов збереження та
використання державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних
капіталів господарських товариств, загалом перевірено 95 об'єкти.
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