
Звіт  за перше півріччя 2018 року 

Згідно Реєстру корпоративних прав держави у  сфері управління регіонального 
відділення станом на 01.07.2018 року знаходяться акціонерні товариства з 
державними частками у статутних капіталах:  

- ВАТ “Зарічненський “Райагрохім”  - 0,010% ;    
- ВАТ “Зарічненський  “Агротехсервіс” - 7,653%;  
- ПАТ   “СГП Шубківське" – 0,39%; 
- ВАТ “Універсал -Авіа” -  35,516%.  (ліквідація) 
- ВАТ  «Рівненський радіотехнічний завод» - державна частка- 50% 

+1.акція.  
- ПАТ «Мирогощанський аграрій»  -   100%. 
ВАТ «Рівненський радіотехнічний завод», державна частка- 50% +1 акція,  

постанова Господарського суду Рівненської області від 05.02.2014р. по справі   
№918/566/13 визнано банкрутом  та введено ліквідаційну процедуру, на даний час 
перебуває в стадії ліквідації. 

Зареєстровано право власності на 7 об’єктів нерухомого майна за ПАТ 
“Рівненський радіотехнічний завод”. 

Наказом  ліквідатора ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод” Михайловським 
С.В. створена комісія з інвентаризації майна товариства. Ліквідатором ПАТ 
«Рівненський радіотехнічний завод” за участю спеціалістів регіонального відділення 
проведена  інвентаризація  майна товариства. 

Регіональне відділення  розглянуло матеріали та листом від 26.01.2018р. 
погодило ПАТ  “Рівненський радіотехнічний завод”  Перелік ліквідної маси. 

ВАТ “Зарічненський “Агротехсервіс” та ВАТ “Зарічненський “Райагрохім”, 
починаючи  з 2000 року, припинили виробничу діяльність. На неодноразові 
звернення регіонального відділення,  щодо проведення загальних зборів та надання 
фінансової і статистичної  звітності, відповіді не надходило. На  зазначених 
підприємствах  керівники  самоусунулись.   

Заборгованості із виплати заробітної плати та обов’язкових платежів перед 
Пенсійним фондом України  в зазначених підприємствах відсутні. 

ПАТ «СГП «Шубківське» державна частка – 0,39%, регіональним відділенням  
проводиться робота по списанню  державної частки  на рахунок спадкоємиці 
Радовенчик М.А.   відповідно  до  рішення  Рівненського районного суду. 

Одночасно повідомляємо,  що відповідно до акту прийому-передачі  ФДМУ  від 
21.05.2015р. Регіональне відділення здійснює функції по управлінню 
корпоративними правами  ВАТ  “Рівненська авіакомпанія “Універса-Авіа» пакет акцій  
становить - 35,5 %.  

На даний час підприємство виробничої діяльності не здійснює. Відповідно до 
Постанови Господарського суду Рівненської області від 21 листопада 2017 року по 
справі № 8/19 затверджено звіт про проведену роботу в процесі санації, 
підприємство визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.  

          Також повідомляємо що станом на 01.07.2018р. в сфері управління 
регіонального відділення перебуває ПАТ “Мирогощанський аграрій” з державною 
часткою –100% акцій. На даний час регіональним відділенням  проводиться робота 
по безоплатній передачі акцій прицівникам товариства та прирівняних до них осіб. 

 Заборгованість із виплати заробітної плати по господарських товариствах, що 
належать до сфери управління регіонального відділення, повністю ліквідовано у 
2010 році,  нової заборгованості не допущено. 
 

 
 
 
 




