
Звіт за 2015 рік 
 

              На обліку органів приватизації знаходиться 36 договорів купівлі-продажу 
державного майна, у тому числі: 

- пакетів акцій акціонерних товариств – 0; 

- об’єктів малої приватизації – 26; 
- об’єктів незавершеного будівництва – 10. 

              Згідно з вимогами чинного законодавства регіональне відділення здійснило у 
2015 році перевірки договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації по 30 договорах. По 
6 договорах перевірки не здійснювались, оскільки розпочато претензійно-позовну 

роботу. 
              Проте за порушеннями, виявленими у попередні періоди, нараховано за 

рішеннями судів штрафних санкцій на суму 6220,5  тис. грн. Фактично сплачено - 0 тис. 
грн. Зокрема, у зв’язку із невиконанням договірних зобов’язань по договору купівлі-
продажу від 05.09.2007 року №4149 пакету акцій ПАТ “Рівненський радіотехнічний 

завод” регіональним відділенням було подано позов про розірвання договору та 
повернення об’єкта у державну власність. Так, рішенням господарського суду 

Рівненської області від 27.06.2014 року у справі №918/1501/13 задоволено позов 
регіонального відділення до ТзОВ фірми “Енергоінвест”, за участю прокуратури 
Рівненської області, про розірвання договору купівлі-продажу. Постановою Рівненського 

апеляційного господарського суду від 11.11.2014 року вказане рішення у даній справі 
залишено без змін. Рішенням господарського суду Рівненської області від 17.02.2015 

року у справі №918/39/15 задоволено частково позов заступника прокурора Рівненської 
області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, РВ ФДМУ по 

Рівненській області до ТзОВ фірми «Енергоінвест», ТзОВ фірми “Рівненський РКЦ”, третя 
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача – ПАТ 
“Рівненський радіотехнічний завод”, про повернення пакету акцій ПАТ «Рівненський 

радіотехнічний завод» та стягнення штрафу в сумі 25 562 582 грн. Постановою 
Рівненського апеляційного господарського суду від 13.05.2015 року у даній справі 

вказане рішення змінено та зобов’язано ТзОВ фірму «Енергоінвест» сплатити штраф у 
розмірі 6 220 500 грн. У решті вимог вказане рішення залишено без змін. Регіональне 
відділення не погодилося із цим рішенням в частині неповного задоволення позовної 

вимоги штрафу у розмірі 6 220 500 грн. Однак, постановою Вищого господарського суду 
України від 09.09.2015 року вказану постанову залишено без змін. У ІІ кварталі у 

власність держави на виконання рішення суду повернуто у державну власність пакет 
акцій ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» у розмірі 50%+1 акція статутного 
капіталу. 

 


