
ДОВІДКА ПРО РОБОТУ РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

за травень 2018 року  

 

У травні 2018 року в області змінено форму власності по 1 об’єкту комунальної власності групи А. 

За травень місяць 2018 року від приватизації об’єктів державної власності надійшло 749 526,0 грн.             

( з початку року 1 384 770,87 грн.) 

Щодо оренди державного майна. У травні 2018 року  було укладено 15 договір оренди, 24 договори 

про внесення змін до договорів оренди. 

 До Державного бюджету за передане в оренду державне майно згідно з договорами оренди, 

укладеними та погодженими регіональним відділенням у травні 2018 року надійшло  7 227, 453 тис.грн.               

( з початку року 28 070,713 тис. грн.). 

 

Щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації.  

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю 

державними органами приватизації за виконанням умов договорів купівлі-продажу, відповідно до Порядку 

контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами 

приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 10.05.2012 № 631, на виконання наказу РВ ФДМУ по 

Львівській області "Про здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу в ІІ кварталі 

2018 року" від 30.03.2018 № 00417 у травні 2018 року здійснено контроль за виконанням умов договорів 

купівлі-продажу об’єктів приватизації по 5-х договорах, 3 договори знято з контролю. Укладено два договори 

про внесення змін до договору купівлі-продажу. 

 

1.По напрямку приватизації  

       В зв’язку з набранням 07.03.2018 чинності ЗУ "Про приватизацію державного і комунального 

майна" та з метою приведення у відповідність до цього закону своїх нормативних актів  ФДМУ  наказом від 

20.04.2018 № 530 визнав таким, що втратив  чинність наказ ФДМУ від 13.12.2017 № 1868, яким з 

врахуванням Постанови КМУ від 12.05.2015 № 271 були затверджені Переліки об’єктів груп В,Г, що 

підлягають підготовці до продажу в 2018 році. 

       На звітну дату Фондом державного майна України проводиться робота з міністерствами та 

відомствами щодо формування нових переліків об’єктів державної власності (державних підприємств, їх 

структурних підрозділів), що підлягатимуть приватизації відповідно до норм нового Закону. 

    Зокрема, згідно з  наказом ФДМУ від 18.05.2018 № 670 до Переліку єдиних майнових комплексів 

державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду, що 

затверджений наказом ФДМУ від 27.03.2018 № 447 "Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, 

що підлягають приватизації в 2018 році"  (додаток 2 до наказу),  є  є   включеним  ДП "Ліктрави" (даний 

об’єкт перебував в переліках на приватизацію відповідно до Постанови КМУ від 12.05.2015 № 271).  

Проводяться роботи  з питань прийняття рішення про приватизацію ДП з визначенням способу його 

приватизації.  

 

 в частині приватизації державних пакетів акцій акціонерних товариств та державних часток в 

статутному капіталі ТОВ, які перебувають в роботі РВ ФДМУ по Львівській області:   

В зв’язку з набранням 07.03.2018 ЗУ"Про приватизацію державного і комунального майна", ФДМУ 

наказом від 27.03.2018 № 447 затвердив переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 

2018 році. Згідно з додатком 1 до даного наказу затверджено перелік державних пакетів акцій (часток) 

господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання 

майна різних форм власності. Відповідно до даного переліку у 2018 році підлягають приватизації РВ ФДМУ 

по Львівській області наступні  5-ть державних пакетів акцій акціонерних товариств та 1 державна частка в 

ТОВ: 

 

 

 

 



Код за 

ЄДРПОУ 

Назва акціонерного 

товариства 

Розмір 

державного 

пакету акцій, 

що підлягає 

приватизації, 

% 

Хід підготовки пакету акцій  АТ для виставлення на 

продаж 

(за станом на 31.05.2018) 

32940082 ПрАТ 

«Новороздільське  

гірничо-хімічне 

підприємство 

«Сірка» 

100% Наказом РВФДМУ від 25.04.2018 № 00541 прийнято 

рішення про приватизацію державного пакету акцій 

ПрАТ розміром 100% шляхом продажу на аукціоні з 

умовами. Наказом від 10.05.2018 № 00636 затверджено 

склад аукціонної комісії з продажу пакета акцій на 

аукціоні, у функції якої входить напрацювання умов 

продажу та визначення стартових цін об’єкта на 

аукціонах. 

00177158 ПрАТ "Укрзахід-

вуглебуд" 

99,667% Наказом РВФДМУ від 25.04.2018 № 00543 прийнято 

рішення про приватизацію державного пакету акцій 

ПрАТ розміром 99,667% шляхом продажу на аукціоні з 

умовами. Наказом від 10.05.2018 № 00637 затверджено 

склад аукціонної комісії з продажу пакета акцій на 

аукціоні, у функції якої входить напрацювання умов 

продажу та визначення стартових цін об’єкта на 

аукціонах. 

05808758 

 

ПАТ "Львівський 

завод  

Автонавантажувач" 

57,389% 

 

Наказом РВ ФДМУ від 25.04.2018 № 00544 прийнято 

рішення про приватизацію державного пакету акцій 

ПАТ розміром 57,389% шляхом продажу на аукціоні з 

умовами. Наказом від 10.05.2018 № 00638 затверджено 

склад аукціонної комісії з продажу пакета акцій на 

аукціоні, у функції якої входить напрацювання умов 

продажу та визначення стартових цін об’єкта на 

аукціонах. 

05777118 ПрАТ «Пере- 

мишлянський 

приладо-будівний 

завод «Модуль»   

24,72% Наказом РВ ФДМУ від 25.04.2018 № 00540 прийнято 

рішення про приватизацію державного пакету акцій 

ПрАТ розміром 24,72% шляхом продажу на аукціоні 

без умов. Наказом від 10.05.2018 № 00634 затверджено 

склад аукціонної комісії з продажу пакета акцій на 

аукціоні, у функції якої входить напрацювання умов 

продажу та визначення стартових цін об’єкта на 

аукціонах. 

05762281 ПАТ 

"Стебницьке 

гірничо-хімічне 

підприємство 

"Полімінерал" 

6,367% Наказом РВ ФДМУ від 25.04.2018 № 00542 прийнято 

рішення про приватизацію державного пакету акцій 

ПАТ розміром 6,367% шляхом продажу на аукціоні без 

умов. Наказом від 10.05.2018 № 00635 затверджено 

склад аукціонної комісії з продажу пакета акцій на 

аукціоні, у функції якої входить напрацювання умов 

продажу та визначення стартових цін об’єкта на 

аукціонах. 

19325532 ТОВ "Науково-

виробничо-комерціне 

мале підприємство 

"Боррікс" 

24,0517% Наказом РВ ФДМУ від 25.04.2018 № 00539 прийнято 

рішення про приватизацію державної частки в ТОВ 

розміром 24,0517% з проведенням процедури викупу 

недержавними учасниками ТОВ відповідно до ст. 16 

Закону. Проводиться  незалежна оцінка частки станом 

на 31.05.2018 

ЦА ФДМУ проводиться напрацювання нормативних актів, які регулюють процес підготовки та 

виставлення на продаж об’єктів малої приватизації відповідно до норм нового Закону. 



2. По напрямку управління корпоративними правами: 

 Щодо підприємств,  підзвітних регіональному відділенню 

Протягом травня 2018 року в управлінні РВ ФДМУ по Львівській області перебували корпоративні права 

держави по наступних 8-ми господарських товариствах: ПрАТ "Новороздільське гірничо-хімічне 

підприємство"Сірка" (дч - 100%), ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (дч - 99,7%), ПрАТ “Проектно-конструкторський 

інститут конвеєробудування” (дч - 72,7%), ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач" (дч - 57,4%), ПАТ 

"Львівська вугільна компанія" (дч - 37,6%), ПрАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль" (дч - 

24,7%), ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" (дч - 6,4%), ТзОВ НВК МП "Боррікс" 

(дч - 24,05%). 

Держава в особі РВ здійснює своє право управління діяльністю акціонерних товариств та прийняття 

відповідних управлінських рішень через органи управління (загальні збори акціонерів або наглядову раду) 

лише в межах належних корпоративних прав. Відповідальні представники з управління корпоративними 

правами держави обрані головами або є членами наглядових рад та ревізійних комісій акціонерних товариств. 

Загальні збори акціонерів у товариствах підзвітних РВ у травні 2018 року не проводились. 

За участю представників регіонального відділення в травні проведено 4 засідання  Наглядових рад 

підзвітних товариств, а саме: 

- 16.05.2018 по ПрАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль", на якому заслухано звіт 

керівника про результати фінансово-господарської діяльності  товариств за 1 квартал 2018 року та про 

стан погашення кредиторської заборгованості товариства; обрано голову наглядової ради ПрАТ; 

- 18.05.2018, 25.05.2018 по ПрАТ "Укрзахідвуглебуд", на яких розглянуто питання щодо звіту керівника 

про результати фінансово-господарської діяльності товариств за 1 квартал 2018 року; затвердження 

організаційної структури ПрАТ; внесення змін до складу правління ПрАТ та розгляд питання щодо 

керівника ПрАТ;  

- 24.05.2018 по ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", на якому заслухано звіт керівника про результати 

фінансово-господарської діяльності  товариств за 1 квартал 2018 року; відкликання та обрання членів 

правління ПрАТ. 

По ПАТ "Львівська вугільна компанія"  на звітну дату загальні збори акціонерів та наглядові ради не 

призначались і не скликались в зв’язку з наявністю та тривалістю судової справи № 914/782/16, пов’язаної з 

оскарженням процедури створення  ПАТ в процесі приватизації.  Окрім того, по ПАТ є порушена судова 

справа  № 914/2441/15 про банкрутство товариства.  

30.05.2018 керівники підзвітних регіональному відділенні товариств заслухані на черговому засіданнях  

Тимчасової комісії РВ ФДМУ з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій та інших соціальних виплат та Комісії з проведення фінансово-економічного аналізу 

господарської діяльності акціонерних товариств. На засіданнях даних комісій заслухано звіти керівників 

підзвітних товариств з питань фінансово-господарської діяльності товариств та щодо заходів, направлених на 

погашення заборгованостей товариств, тощо.  

 Щодо підприємств, підконтрольних регіональному відділенню 

У звітному періоді на контролі РВ ФДМУ перебували корпоративні права держави: 

-   у ВАТ "Кінескоп" (дч – 98,9%), щодо якого порушено справу № 2/264 про банкрутство та триває 

процедура ліквідації; 

-    у ДВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно-налагоджувальне підприємство" (дч- 99,8%, з неї 51% - в 

управлінні Міненерговугілля, 48,8%  - в управлінні РВ ФДМУ по Львівській області). В ході справи № 6/6-7/3 

про банкрутство ДВАТ ухвалою ГСЛО  від 23.11.2007 зобов’язано ДП "Львіввугілля" здійснити реорганізацію 

боржника ДВАТ "СШСМНП" шляхом приєднання останнього до інвестора – ДП "Львіввугілля". Для 

проведення реорганізації боржника даною ухвалою припинена процедура санації боржника та провадження у 

справі про банкрутство ДВАТ. На даний час виконання ухвали ГС в частині реорганізації боржника – ДВАТ 

“СШСМНП” шляхом приєднання до ДП "Львіввугілля", не завершено. 

Щодо управління державним майном.  

Протягом травня 2018 року на виконання наказу РВ ФДМУ від 23.03.2018 № 00358 перевірено стан 

ефективного використання та збереження державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до 

статутних капіталів господарських товариств, на 4 суб’єктах господарювання (перевірено 9 майновий об’єкт). 

Результати перевірок відображено у відповідних актах. 


