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Зміни до єдиного  плану-графіка виставлення на продаж у 2013 році об'єктів 
груп В, Г

1.  У додатку 1 до наказу Фонду державного майна України від 12.06.2013 
№  825  перенести  терміни  виставлення  на  продаж  на  конкурсі  з  відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону: 

1.1. Пакета        акцій        розміром        93,055      %       статутного      капіталу 
 ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» з липня на вересень.

1.2. Пакета акцій розміром 92,75% статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром» 
з липня на жовтень.

1.3. Пакета          акцій        розміром       96,129    %        статутного      капіталу 
ПАТ Тернопільський радіозавод «Оріон» з серпня на листопад.

1.4. Пакета        акцій       розміром        60,001      %       статутного       капіталу 
 ПАТ «Харківобленерго»  з вересня на  листопад.

1.5. Включити    пакет    акцій    розміром    94,534   %    статутного     капіталу
ПАТ  «Закарпатський  завод  «Електроавтоматика»,  що  становить – 
5629,000 тис.  грн.,  та  встановити термін  його виставлення на продаж - вересень 
2013 року.

2.  У додатку 2 до наказу Фонду державного майна України  від 12.06.2013 
№ 825:

2.1.    Перенести термін виставлення на продаж на фондовій біржі: 
2.1.1. Пакета       акцій        розміром        6,873    %         статутного      капіталу 

ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»   з вересня на листопад.  
2.1.2. Пакета        акцій       розміром        5,00      %        статутного       капіталу 

 ПАТ «Харківобленерго»  з серпня на  листопад.
2.2.  Змінити  розмір пакета акцій ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» з 

5,00 %   статутного капіталу на 6,367 % статутного капіталу та  встановити термін 
його виставлення на продаж – жовтень  2013 року.                    

2.3.  Включити  пакет  акцій  розміром  2,242  %  статутного  капіталу 
ПАТ «Сумихімпром» та встановити термін його виставлення на продаж - листопад 
2013 року.

2.4.  Включити  пакети  акцій  до  продажу  на  відкритому  регіональному 
аукціоні за грошові кошти:

2.4.1. Пакет акцій розміром  77,863  % статутного капіталу ВАТ «Єнакіївська 
швейно-галантерейна фабрика»,  що становить –  666,730 тис. грн.,  та встановити 
термін його виставлення на продаж - вересень  2013 року.

2.4.2. Пакет       акцій         розміром       24,690     %       статутного       капіталу
ВАТ «Південелектромережбуд»,  що становить – 208,460 тис.  грн.,  та  встановити 
термін його виставлення на продаж - вересень 2013 року.

2.5.  Виключити   пакет  акцій   розміром  0,0027  %  статутного  капіталу 
ПАТ «Компаніївська агрохімія». 

В. о. директора  Департаменту 
планування процесів приватизації 
та реформування власності                                                                         Н. Рикова


