Довідка про роботу РВ ФДМУ по Львівській області
за лютий 2016 року
У лютому 2016 року в області змінено форму власності 3-х об’єктів групи А
комунальної власності. Від приватизації об’єктів державної власності від початку року
надійшло 50,092 тис.грн.
Щодо оренди державного майна. У лютому 2016 року було укладено 14 договорів
оренди та 40 договорів про внесення змін до договорів оренди.
Надходження до Державного бюджету за передане в оренду державне майно згідно з
договорами оренди, укладеними та погодженими регіональним відділенням, у лютому 2016
року становили 4 212,428 тис. грн. Від початку року від оренди державного майна до
Державного бюджету надійшло 8 458,238 тис. грн., що становить 28,2 % виконання річного
планового завдання.
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 купівліпродажу 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 І кварталі 2016 року" у
лютому місяці 2016 року здійснено контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу
об’єктів приватизації по 7- ми договорах, з яких: два договори знято з контролю у зв’язку з
виконанням умов у повному обсязі.
Щодо підготовки до продажу об’єктів груп В, Г. Згідно з Переліком об’єктів
державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2016 роках, затвердженому
постановою КМУ від 12.05.2015 № 271, Переліком об’єктів груп В,Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2016 році регіональними відділеннями ФДМУ, затвердженим наказом ФДМУ від
22.01.2016 № 106, Помісячними графіками підготовки об’єктів груп В,Г до продажу в 2016 році
регіональними відділеннями ФДМУ, які затверджені наказом ФДМУ від 15.02.2016 № 299, для
РВ ФДМУ по Львівській області підготовці до продажу у 2016 році визначені 9 об’єктів
державної власності групи В:
1. Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства
"Львіввугілля";
2. Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» державного підприємства
"Львіввугілля";
3. Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства
"Львіввугілля";
4. Відокремлений підрозділ «Шахта «Лісова» державного підприємства "Львіввугілля";
5. Відокремлений підрозділ «Шахта «Степова» державного підприємства "Львіввугілля";
6. Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства
"Львіввугілля";
7. Державне підприємство "Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство
"Сірка";
8. Державне підприємство "Львівське";
9. Державне підприємство "Ліктрави".
Станом на 29.02.2016:
- по 6-ти об’єктах, що перебувають в управлінні Міненерговугілля:
- по 4-х вугледобувних об’єктах (ВП "Шахта "Межирічанська", ВП "Шахта
"Відродження", ВП "Шахта "Великомостівська", ВП "Шахта "Червоноградська ДП
"Львіввугілля") регіональне відділення листами скерувало зауваження по документах, які були
надані Міненерговугілля. В ході аналізу документів прослідковується, що Міненерговугілля по
цих об’єктах передприватизаційна підготовка, визначена статтею 6 Закону України "Про
особливості приватизації вугледобувних підприємств", ще не завершена;

- по інших 2-х вугледобувних об’єктах (ВП "Шахта "Лісова", ВП "Шахта "Степова")
пакети документів, міністерством до регіонального відділення станом на 29.02.2016 не
передані. По даних вугледобувних об’єктах передприватизаційна підготовка, проведення якої
визначено статтею 6 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних
підприємств», міністерством ще не завершена.
У Фонді державного майна України 02.02.2016 відбулося чергове засідання спільної
Робочої групи ФДМУ та Міненерговугілля, на якому обговорювались причини, які гальмують
підготовку вугледобувних підприємств до приватизації. За результатами роботи Робочої групи
надані відповідні доручення, зокрема, Міненерговугілля щодо завершення опрацювання з
Держземагенством України та Мінюстом України питання можливості оформлення
правокористування земельними ділянками за відокремленими підрозділами ДП, що не є
юридичними особами.
 по ДП «Новороздільське ДГХП «Сірка», що перебуває в управлінні Мінекономрозвитку:
- наказом РВФДМУ від 26.11.2015 № 01708 прийнято рішення про приватизацію даного
підприємства шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство та продажу
належних державі акцій даного господарського товариства:
- наказом РВФДМУ від 25.12.2015 № 01881 затверджено склад комісії з приватизації ДП
"Новороздільське ДГХП "Сірка";
- наказом РВФДМУ від 31.12.2015 № 01923 затверджено склад комісії з передачі ЄМК ДП
"Новороздільське ДГХП "Сірка" від Мінекономрозвитку до регіонального відділення.
Проводиться робота з формування пакету відповідних документів по підприємству для
передачі даного об’єкту до органу приватизації. За результатами опрацювання наданих ДП
документів регіональним відділенням на Мінекономрозвитку та ДП скеровано лист з
вимогою підготувати належним чином та в повному обсязі документи по ДП та подати їх
на опрацювання в регіональне відділення для організації засідання комісії не пізніше
11.03.2016. Даним листом регіональне відділення скликало засідання комісії з передачі
об’єкта на 15.03.2016.
У лютому поточного року продовжували пропонуватися до продажу на аукціонних
торгах фондових бірж України пакети акцій ПАТ “Укрзахідвуглебуд” (група В) розміром
48,667%, ПАТ “Львівська вугільна компанія” (група В) розміром 37,578%, ПрАТ
“Перемишлянський приладобудівний завод “Модуль” (група В) розміром 24,720 %, що
відповідно до публікації в газеті "Відомості приватизації від 26.08.2015 № 34 (883) розпочалися
у вересні 2015 року, а саме:
- пакети акцій ПАТ "Укрзахідвуглебуд" розміром 48,667% та ПАТ "Львівська вугільна
компанія" розміром 37,578% виставлені на аукціонні торги Української міжбанківської
валютної біржі (м.Київ, вул.Межигірська,1). Початок торгів - 16.09.2015. Станом на 29.02.2016
дані пакети акцій є не реалізованими;
- пакет акцій ПрАТ "ППЗ "Модуль" розміром 24,72% виставлений на аукціонні торги
Київської міжнародної фондової біржі (м.Київ, вул. Саксаганського,36-в, 5 поверх). Початок
торгів - 17.09.2015. Станом на 29.02.2016 даний пакет акцій є не реалізованим.
Щодо корпоративного управління.
Протягом лютого 2016 року регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
здійснювало управління корпоративними правами держави по 5-ти акціонерних товариствах, а
саме: ПАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” (дч-72,7%), ПАТ
"Львівський завод Автонавантажувач" (дч-57,4%), ПАТ "Укрзахідвуглебуд" (дч-99,7%, в т.ч.
48,7% - в управлінні РВ ФДМУ, 51% - в управлінні Міненерговугілля), ПАТ "Львівська
вугільна компанія" (дч-37,6%), ПрАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль" (дч24,7%).
За участю представників регіонального відділення в лютому 2016 року з метою
організації та проведення загальних зборів акціонерів у 2016 році (визначення дати та
затвердження порядку денного зборів) проведено засідання Наглядових рад товариств, а саме:
- 15.02.2016 по ПАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”;
- 15.02.2016 по ПАТ "Львівський завод Автонавантажувач".
- 18.02.2016 по ПрАТ"Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль";
- 18.02.2016 по ПАТ "Укрзахідвуглебуд".

В процедурі підготовки проведення річних загальних зборів акціонерів товариств за
ініціативою регіонального відділення 19.02.2016 планувалось проведення засідання наглядової
ради по ПАТ "Львівська вугільна компанія" (далі - ПАТ "ЛВК") щодо визначення дати та
порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Однак, засідання наглядової ради не
відбулося в зв’язку з відсутністю кворуму. Голова Наглядової ради ПАТ "ЛВК" Н. Чікаєва
листом від 01.03.2016 повідомила регіональне відділення про те, що 15.03.2016 в м.Києві
заплановано засідання Наглядової ради ПАТ "ЛВК" з питань проведення річних загальних
зборів акціонерів товариства. На засіданні планується розглянути звіт про результати
господарської діяльності товариства за 2015 рік.
При цьому, ухвалою Господарського суду Львівської області (ГС) від 25.08.2015, за
заявою ПАТ "Альфа-Банк" м. Київ, порушено справу про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна
компанія" та введено процедуру розпорядження майном боржника. На даний час
розпорядником майна боржника та керівником ПАТ є - арбітражний керуючий В. Постоленко.
На сьогодні розпорядником майна формується реєстр вимог кредиторів.
Крім того, на контролі РВ ФДМУ по Львівській області перебували корпоративні права
держави по ВАТ "Кінескоп" (дч – 98,9%) щодо якого порушено справу про банкрутство та
введено процедуру ліквідації.
По ДВАТ "Сокальське шахтоспецмонтажно - налагоджувальне підприємство" (дч-99,8%,
в т.ч. 51% - в управлінні Міненерговугілля, 48,8% - в управлінні РВ ФДМУ по Львівській
області) в ході справи № 6/6-7/3 про банкрутство ДВАТ, ухвалою Господарського суду
Львівської області 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” не завершено.
У лютому 2016 представники регіонального відділення брали участь в судових
засіданнях по ПАТ "Львівська вугільна компанія" щодо якого порушено провадження у справі
про банкрутство:
- у засіданні Господарського суду Львівської області: 01.02.2016, 04.02.2016, 12.02.2016,
18.02.2016, 22.02.2016, 26.02.2016;
- у засіданні Апеляційного господарського суду: 29.02.2016
Керівники товариств, державні корпоративні права яких перебувають в управлінні
регіонального відділення і в яких наявна заборгованість із виплати заробітної плати та перед
Пенсійним фондом, 24.02.2016 заслухані на черговому засіданні Тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій та
інших соціальних виплат.
Щодо управління державним майном.
Протягом лютого 2016 року перевірено стан ефективного використання та збереження
державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів у процесі приватизації на 6 суб’єктах
господарювання (перевірено 10 майнових об’єктів).
У лютому місяці 2016 року регіональним відділенням прийнято рішення та передано на
зберігання ТзОВ "Зорема Вест" майновий комплекс рудника №2 та гідротехнічні захисні
споруди (необоротні активи – основні засоби, незавершене будівництво, право користування
земельними ділянками, хвостосховище, дамба хвостосховища з об’єктами їх інфраструктури, а
саме: розсолопроводи, насосні станції, електропостачання, автодороги тощо) у кількості 171
од., який в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ "Стебницьке ГХП
"Полімінерал".
На виконання вимог розпорядження КМУ від 26.11.2008 №1473-р "Про підготовку та
проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони
(цивільного захисту)", відповідно до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної
інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затверджених наказом
МНС від 10.06.2009 №390, регіональним відділенням здійснюється робота по проведенню
технічної інвентаризації об’єктів ЦО, які у процесі приватизації не увійшли до статутних
капіталів господарських товариств.

Станом на 01.03.2016 у сфері управління РВ ФДМУ по Львівській області перебуває 63
захисні споруди цивільного захисту, які у процесі приватизації не увійшли до статутних
капіталів 42-ох господарських товариств.
На сьогоднішній день регіональним відділенням в повному обсязі проведена технічна
інвентаризація 44 ЗСЦЗ та по 6-ти захисних спорудах надані довідки БТІ про неможливість
виготовлення технічної документації, оскільки ці захисні споруди є затопленими. По 7-ми
захисних спорудах (2 ЗСЦЗ – не увійшли до СК ТДВ "Миколаївське АТП-14627" та 5 ЗСЦЗ - не
увійшли до СК ВАТ "Жидачівський ЦПК") регіональним відділенням укладено зі Стрийським
МБТІ договори на виконання робіт по технічній інвентаризації зазначених захисних споруд з
виготовленням схематичних планів земельних ділянок.
По решті 6-ти захисних спорудах технічну інвентаризацію регіональне відділення на
сьогоднішній день провести не може, оскільки: по 5-ти захисних спорудах, які не увійшли до
СК ВАТ "Бродівський консервний завод" ведеться претензійно-позовна робота по поверненню
у державну власність та по 1-й ЗСЦЗ - сховище №49725 у м. Дрогобич, вул. П. Орлика, 20, яке
не увійшло до СК ВАТ "Львівводбуд" – регіональним відділенням здійснюються заходи щодо
ідентифікації ЗС та приведення у відповідність до облікових даних Департаменту з питань
цивільного захисту Львівської ОДА.

