
Діяльність РВ ФДМУ по Запорізькій області з питань управління державними 

корпоративними правами за 2015 рік 

 

Станом на 31.12.2015 на обліку в регіональному відділенні перебувають  

корпоративні права держави (далі - КПД)  7 акціонерних товариств: 

- більше   50%   -   ПАТ  "Запорізьке   облплемпідприємство"  (50,0% + 1 акція),  

ПАТ "Завод "Прилив" (99,99%, санація), ВАТ "Вуглецевий композит" (99,36%, ліквідація), 

ВАТ "Мелітопольський завод "Автокольорлит" (100,0%, ліквідація),    

-  більше 25 % та менше 50% - ВАТ "НДІ "Перетворювач" (46,04%, ліквідація); 

- менше 25 % - ВАТ "Токмацький елеватор" (10,39%), ПАТ "Гідросила  МЗТГ"  

(1,34 %). 

Функції органів управління товариств, що перебувають в процедурі ліквідації та 

санації, перейшли до ліквідаторів та керуючих санацією відповідно до Закону України 

"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". 

Регіональне відділення здійснює контроль за проведенням загальних зборів 

акціонерів підзвітних товариств. Представники регіонального відділення взяли участь у 

загальних зборах 2-х акціонерних товариств, а саме: ПАТ "Гідросила  МЗТГ" (17.04.2015) 

та ПАТ "Запорізьке облплемпідприємство" (21.08.2015) за підсумками роботи товариств у 

2014 році. Платіжним  дорученням  від 30.06.2015 № 2380  ПАТ "Гідросила МЗТГ" 

перерахувало  дивіденди, які нараховані на акції, що  належать державі у статутному 

капіталі товариства, у розмірі 16,706 тис. грн.   

У звітному періоді представник регіонального відділення взяв участь у 7 засіданнях 

наглядової ради ПАТ "Запорізьке облплемпідприємство". 

У 2015 році було проведено 6 засідань комісії з проведення фінансово-

економічного аналізу господарської діяльності акціонерних товариств, на яких було 

заслухано звіти відповідальних представників держави в органах управління 

господарських товариств та звіт керівника ПАТ "Запорізьке облплемпідприємство" про 

виконання фінансового плану, схвалено зміни до фінансового плану ПАТ "Запорізьке 

облплемпідприємство"  на 2015 рік та  проект фінансового плану ПАТ "Запорізьке 

облплемпідприємство"  на 2016 рік. 

Станом на 31.12.2015 в регіональному відділенні обліковується один договір 

доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі у 

статутному  капіталі ПАТ   "Запорізьке облплемпідприємство". Два фахівці регіонального 

відділення входять до складу наглядової ради та один фахівець до складу ревізійної  

комісії ПАТ "Запорізьке облплемпідприємсвто". 

 


