
Діяльність РВ ФДМУ по Запорізькій області з питань 
управління державним майном у 2014 році 

За 2014 рік Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій 

області (далі - регіональне відділення) реалізовано наступні управлінські рішення щодо 

державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств в 

процесі приватизації: 
−         передано у комунальну власність – 25 одиниць; 
−         передано в оренду – 94 одиниці; 
−         передано до сфери управління міністерств та інших  центральних органів 

виконавчої влади – 1 одиниця; 
−          інше – 282 одиниці; 

−          передано господарським товариствам на умовах зберігання – 12 одиниць. 

  

Протягом звітного періоду проведено перевірки збереження та використання 740 

об’єктів державної власності, що перебувають на балансах 44 господарських товариств. 

Щодо кожного об’єкта, при перевірці якого були виявлені порушення, вжиті відповідні 

заходи реагування для усунення цих порушень. 

  

На підставі виявлених регіональним відділенням фактів пошкодження державного 

майна, що у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств, відшкодовано, в порядку передбаченому чинним законодавством, до 

Державного бюджету України 1,9 тис. грн. збитків, нанесених державі. 

  

Ведеться системна робота з правоохоронними органами щодо захисту майнових 

інтересів держави при управлінні державним майном, що не увійшло до статутних 

капіталів господарських товариств у процесі приватизації. 

  

У звітному періоді за результатами здійснених перевірок не було виявлено випадків 

відчуження державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських 

товариств в процесі приватизації, їх балансоутримувачами або виконавчою службою. 

  

Станом на 31.12.2014 на обліку в регіональному відділенні залишилось 4 гуртожитки, 

що не увійшли до статутних капіталів господарських товариств в процесі приватизації. 

Стосовно 3 гуртожитків проводиться робота з передачі у комунальну власність, щодо 1 

гуртожитку проводиться відповідна претензійно-позовна робота. 

  

Передача гуртожитків здійснюється згідно з обласною програмою передачі гуртожитків 

державної власності у власність територіальних громад Запорізької області на 2012-

2015 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 №35, зі 

змінами. 

  

Представники регіонального відділення включені до складу обласної та міської комісій із 

розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло та 

беруть участь у роботі цих комісій. 

  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 №1473-р "Про 

підготовку та проведення у 2009-2014 роках технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту (цивільної оборони)" зі змінами та доручення Фонду державного 

майна України від 30.09.2011 №К/49, станом на 31.12.2014, регіональним відділенням 

завершено проведення технічної інвентаризації 53 захисних споруд. 

  

На 48 захисних споруд зареєстровано право власності за державою та отримано 

свідоцтва про право власності.  

  

 


