СТЕНОГРАМА
засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України
з питань приватизації
21 вересня 2017 року
Веде засідання Перший заступник голови Комісії ЛАПІН І.О.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, шановні колеги… Є кворум у нас?
Присажуйтесь, присажуйтесь. Ми зараз всі… (Шум у залі) Ну, а як же? Ну,
Унгуряна нема, але зараз, якщо Войціцька прийде, то в нас є шанс мати
повний комплект.
Значить, шановні колеги, стосується членів комісії. Виходячи з того,
що ми за останніх декілька місяців вже напрацювали ряд рішень, вони всі
були в нас вже обговорені, поправлені, відредактовані і розіслані всім членам
комісії на електронну пошту… (Загальна дискусія) Тому пропонуватиму
нашим колегам розглянути питання 2, а потім перейдемо до питання 1. Ну,
ще декілька хвилин почекаємо, є надія, що… (Загальна дискусія) Нічого,
почекаємо, час є. Нам главное… От єсть! Все! Отже…(Шум у залі) Давайте я
вам подвину, Олександр Семенович! От, все! Є? А!, ну, все, єсть! Тоді
давайте, залишайтеся на місці.
Отже ж, шановні колеги, є пропозиція змінити наш порядок денний і
спочатку проголосувати раніше обговорені питання, які ми вже обговорили,
це ті, що я озвучив, про Миколаївський глиноземний, про наслідки
приватизації про Західенерго, це з приводу прийняти рішення щодо
створення виїзної комісії, ми ж маємо прийняти рішення, виїзної комісії, те,
що ми планували.
Значить щодо ситуації, яка склалась навколо "Прикарпатзахідтранс"
Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного нафтопроводу
нафтопродуктів...

транспорту

нафтопродуктів

і

щодо

ефективності

управління Фондом держмайна України, поверненим до державної власності
пакетом акцій 68 відсотків ПАТ "ЗАлК".

Тому проекти рішень всім роздані на руки, якщо немає критичних
зауважень, то я в порядку черговості буду пропонувати їх проголосувати. Це
все те, що ми обговорювали на попередніх засіданнях. Які будуть думки у
членів комісії з приводу такого?
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Все? Ідемо, підтримуємо? Значить, тоді щодо
наслідків приватизації "Миколаївського глиноземного заводу", пропонується
прийняти це рішення. Прошу голосувати, члени комісії, будь ласка.
А в нас секретар... Одноголосно? В нас одноголосно. Да. Пане
секретар, одноголо... В нас долучився до нас ще один член комісії. Так
точно, давайте підсовуйтесь тоді, от.
_______________. Сідай.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, так, єсть.
Друге, друге питання, так, з приводу створення... з приводу організації
виїзного робочого засідання стосовно... для перевірки наслідків приватизації
ПАТ

"ЗахідЕнерго"

та

повноту

виконання

покупцем

інвестиційних

зобов'язань. Прошу голосувати. Хто – за? Всі дев'ять. Пан секретар, будь
ласка.
Далі, щодо ситуації, яка склалася навколо дочірнього підприємства
"Прикарпатзахідтранс"

Південно-Західного

акціонерного

товариства

трубопровідного транспорту нафтопродуктів. Прошу голосувати. Хто – за?
І рішення щодо ефективності управління Фондом державного майна
України, повернутим до державної власності пакетом акцій 68 відсотків ПАТ
"Запорізький виробничій алюмінієвий комбінат". Прошу голосувати. Хто –
за? В нас сьогодні все одноголосно.
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_______________. ... вже обговорили.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. ну, потому что ми дійсно обговорювали вже, з
усіх сторін вивчали ці питання, значить, все.
Значить, слідуюче, слідуюче питання щодо підсумків продажу
державних пакетів акцій енергетичних компаній в липні-серпні 2017 року.
Ну, я би просив би все-таки у нас є новий в.о. голови Фонду держмайна, я би
просив би, в першу чергу, надати слово вам, ну, за одно і познайомимося, ну,
а далі вже будемо йти по, як-то кажуть, по тексту. Тому, будь ласка.
_______________. (Не чути) … большое спасибо. Наша команда (Не
чути) С вашего позволения, я передам слово (Не чути) он расскажет о
подготовке (Не чути) я потом дальше закончу. Пожалуйста.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, будь ласка, для стенограми.
КОРНІЄЦЬ С.Д. Курнієць Сергій Дарович, директор Департаменту
продажу Фонду держмайна України. Значить, продажу передувала оцінка
згідно методикою затвердженою Кабінетом Міністрів. Визначена була
оціночна початкова вартість всіх пакетів акцій, 8 пакетів акцій. Вони
виставлені були на продаж наприкінці серпня місяця. Значить, три пакети
були продані за оціночною, у нас же початкова вартість, два пакети з
перевищенням, один в двічі, один, там, відсотків на 15 перевищив початкову
оціночну вартість.
Що стосується ринкової вартості, тобто по ………….. на біржах, то всі
пакети перевищили ринкову вартість по ………………… на біржах на той
момент. Три пакети акцій не знайшло своїх покупців, не було жодної заявки.
Це "Одесаобленерго", "Донбасенерго" і "Сумиобленерго".
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Значить, що стосується "Донбасенерго", там дуже складна ситуація,
там дві станції, одна станція не на підконтрольній території, а та, що на
контрольованій території, вона така погана станція сама по собі. Тобто актив
такий і це дуже сумнівної якості.
_______________. (Не чути)
КОРНІЄЦЬ

С.Д.

Контрольним

пакетом

володіє

ДТЕК.

Вот.

"Одесаобленерго" це контрольним пакетом володіє, скажімо так, пов'язаний з
країною-агресором, вот, тому вони не з'явилися

на біржові торги, що

стосується суми обленерго тут зовсім не зрозуміло, скажімо так, чому не
було попиту. Але і акції не котуються і на біржі не котуються, тобто немає
ринку акцій цих і за 25 процентним пакетом теж заявок теж не надходило.
Це що стосується самого продажу.
_______________. Спасибо большое, Сергей Дарович, что я хотел
добавить по этому вопросу.
Что я хотел бы добавить к уже сказанному это то, что на мой взляд,…
_______________. Треба говорити українською.
_______________. Я вибачаюсь, хочу зауважити, що фонд буває, як
кажуть,

плохий зі всякого боку, коли ми щось продаємо, коли

ми не

продаємо. Є процедура, яку фонд виконує, є оцінка, є тайминг, по якому
йдемо, тому на відкритих торгах ми продавали всі пакети акцій на фондовій
біржі, які були заявки всі вони були розглянуті, всі учасники були допущені
і торги були такими як відбулися. От така коротенька справка.
Ми можемо коментувати, як реагує ринок літом, взимку, це питання
таке …
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_______________. У нас з приводу літо, зима я думаю, що…
_______________. просто декілька питання цікаво, фонд, мабуть,
провів роботу, аналізував ………. залучити як можна більше учасників,
щоб знову конкуренція столкнути їх …… , щоб вони підвищили ………. в
результаті я бачу, що…………. об'єкти, які були продані …….. по двом було
два ……….. цікаво декілька питань, там, де було два претенденти це було
……….. ( не чути) Це перше питання.
Друге питання,

………………… по 50 чи 75 відсотків було ……..

вже приватизовано чи приводили просто ……………. Порівняйте, будь ласка,
ціну розрахунку на одну акцію, коли приватизувалось 50 відсотків попередні
пакети …………… приватизацію цих 25 в гривнях і в доларах. Робили…
_______________. В доларах не робили.
_______________. А цікаво…
_______________. Ну, може, ми наступного разу якось там…
_______________. Наступного разу…
_______________. Ніколи такого не питали?
_______________. Ні, ну, це логічно побачити ефект, да, це, ну…
_______________. На біржах торгуються в гривнях, ми розраховуємо в
гривні.
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_______________. У нас все……… давно немає необхідності……..
Тому орієнтуватися на біржові ціни тут не прийдеться по цим об'єктам.
_______________. Тим не менше, якщо на ринку торгується, ринкова
вартість, наприклад, по Донецьку, обленерго – 4 гривні, а продали за 8,78,
його оціночна – 8,78.
_______________. А коли ……… в Донецьку обленерго, ну, я там не
пам'ятаю, який там пакет ………… за 50 чи 60, чи скільки, там яка ціна була
за?...
_______________. Там була конкурсна продаж, конкурсна продаж.
_______________. Да, але …….., так?
_______________. Зараз… Тут треба, на наступний раз ми підготуємо
ці матеріали.
_______________. А в нас з фонду, ой, з Антимонопольного комітету
нема нікого?
_______________. (Не чути) Вони…
_______________. Я… я дуже прошу. Ви знаєте, нас Антимонопольний
комітет, по-моєму, взагалі ігнорірує останнім часом.
_______________. НКРЕКП…
_______________. НКРЕКП є?
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_______________. Перше питання, яке було все-таки там, де хоч два
було, да, що стосується…
_______________. Явно не пов'язані.
_______________. Вони не пов'язані, не пов'язані.
_______________. А хто це був? Я тоді, наприклад…
_______________. (Не чути)
_______________. Зрозуміло. А хто, що це були за покупці, які не
придбавали?
_______________. По… у нас на біржі був фінансовий цей, фінансовий
посередник торговець Concorde Capital.
_______________. Concorde, так?
_______________. Да.
_______________. А в чиїх інтересах він …….
_______________. Він, якщо він не придбаває, він може не
відкриватися.
_______________. До ………
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_______________. Але, скажімо так, я можу припустити, що це був
пов'язаний з Приватбанком, зі структурою.
_______________. З Приватбанком, да?
_______________. Це моє припущення.
_______________. А до фонду ж…
_______________. Це ж ваша робота, до вас звертаються потенційні
покупці, вони спілкуються з фондом і кажуть: "Ми зацікавлені, ми будемо
приймати". Хто звертався до……….?
_______________. Ніхто не звертався, що будуть приймати. Біржа, ми
повідомляємо, оголошення даємо в газеті, на сайті розміщуємо, і біржа
приймає заяву з фінансовим внеском 10 відсотків початкової вартості.
_______________. Додаткових звернень до нас не було?
_______________. Додаткових ніяких не було.
_______________. …ще. …….. просив вас відкласти продаж, не
поспішати з продажем цих пакетів саме в серпні, а може, восени?
_______________. Справа в тому, що в кінці серпня закінчилась оцінка
по ………….. . Тому восени продавати вже …………. . …нова оцінка на нову
дату і оцінка тоді була би десь на кінець року.
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_______________. А вони нам про це повідомили? Ну, тобто
…………………, про те, що закінчується оцінка? І про те, що (Не чути)
_______________. Ну, звичайно.
_______________. (Не чути) до кінця серпня?
_______________. Ну, звичайно, було оголошення.
_______________. (Не чути) Протягом року ………. про це (Не чути)
_______________. Ні… Розповідали? Розповідали.
_______________. Уся інформація є на нашому сайті. Це найкращий
сайт серед усіх органів державної влади, там є…
_______________. (Не чути) тут немає НКРЕКП (Не чути)
_______________. Будемо сперечатися? Це, на нашу думку ,я
вибачаюсь.
_______________. Будь ласка.
_______________.

Смотрите,

я

внимательно

посмотрел

список

приватизаций объектов энергетики. Вот, последним буквально пунктом это
все теплоэлектроцентрали, это днепропетровская, одесская, николаевская,
херсонская, кировоградская и северодонецкая. Вот, скажите мне, какая
участь их, когда они планируются от приватизации? А все-таки какой метод
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будет

приватизации,

вы

будете

выставлять

пакеты

этих

теплоэлектроцентралей?
_______________. Да, пакет, контрольні пакети акцій всі, що…
_______________. Контрольные и сразу? Вот здесь у нас практически в
собственности государства везде по 99 процентов и 100.
_______________. Усі 99 відсотків будуть виставлятися єдиним
пакетом на конкурс із відкритістю пропонуванням (Не чути)
_______________. А скажите мне, вот, на сегодняшний день я знаю
ситуацию по Одесской ТЕЦ. Она находится, там, в банкротстве. Я вообще
ситуацию его, там, положения финансового не понимаю на сегодняшний
день. Вот, какая ситуация, если оно в банкротстве, а вы будете, по прежнему,
продавать, по какой цене? Как вы сформируете цену?
_______________. Ціна визначається згідно з методикою затвердженою
кабінетом Міністрів і використовується майновий підхід. Тобто проводиться
інвентаризація, проводиться аудит по бухгалтерської діяльності і незалежний
оцінювач визначає вартість, яку потім затверджується ……
_______________. И все-таки, когда, на когда планируется эти объекты
выставить?
_______________. По Одесі етапи оцінки – 30 вересня, тобто на оцінку
дається три місяці…
_______________. Угу.
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_______________. Тобто орієнтовно навесні…
_______________. Тобто фактична продаж наступного року.
_______________. Наступного.
_______________. По всім..
_______________. По всім.
_______________. Окрім там Миколаївська, якщо…
_______________. Якщо встигнемо, але …
_______________. Міністерство енергетики у нас є? Представники
Міністерства енергетики є, так.
_______________. У мене є питання.
_______________. Будь ласка.
_______________. Чи ви знаєте про той

законопроект, про

приватизацію, який підготовлений уряд і був розглянутий на Раді реформ.
_______________. Так.
_______________. То в мене викликає питання він ще не прийнятий, а
ви вже зараз в принципі розгортаєте повноцінну програму по приватизації,
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в тому числі , одне із ключових енергетичних об'єктів. Чи тут ви не бачите
певного конфлікту між тою стратегією, яку складає уряд саме в питанні
реформування підходів до приватизації і того, що

ви зараз запускаєте

процеси відповідності до… фактично старих методик підходів, які досі, на
жаль, існують.
_______________. Так, дякую.
Приватизація це теж процедура. Тому ми кажемо, що Фонд держмайна
повинен приватизувати всі об'єкти, які будуть запропоновані до продажу з
згодою Кабінету Міністрів України. Ми можемо їх приватизовувати, згідно
старого законодавства, а можемо приватизовувати згідно з нового
законодавства. Ми просто в нагло скажемо, що ми це можемо робити, буде
закон, буде приватизація. Не буде закону, не буде приватизації по нових
правилах.
_______________. Тобто йдемо по старих …….
_______________. Якщо буде згода Кабінет Міністрів, то ми ж повинні
будемо його виконувати.
_______________. Так, будь ласка.
_______________. ( Не чути)

наскільки я знаю …………….. мільярда

………. Бюджет …………… скільки було…

_______________. 18
_______________. По факту, по факту 3,5.
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_______________. А щодо …………. добавка……..
_______________. До кінця року ми ще там десь загалом небагато до
бюджету перерахуємо. Це буде вже невелика приватизація.
_______________. (Не чути)
_______________. Яка була по двадцять п'ятках.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Міненерго, хто у нас є, нема, представники?
_______________. Можна я один коментар собі дозволю? Просто
розумію, що вже була дискусія щодо часу виставлених відповідних активів
наприкінці липня через те, що закінчувалась оцінка наприкінці серпня. Ви
знаєте, мене реально персонально дуже дивує підхід, що нам треба було
терміново-терміново, бо закінчувалась оцінка.
Бо, чесно кажучи, ну, якщо виходити з реальної логіки, елементарної, в
серпні місяці очікувати на те, що і наприкінці липня, що на Україну звернуть
увагу в тому числі якісь глобальні міжнародні інвестори, ну, м'яко кажучи, це
не так. Це обман. В чому він полягає. В тому, що, ну, період відпусток
починається не тільки в Україні з середини або кінця липня. А на Заході він
також має місце і ніхто не знаходиться в офісах для того, щоб слідкувати за
повідомленнями відповідно нашого Фонду держмайна для того, щоб
приймати участь, приймати рішення щодо участі.
Тому моя, от, персональна оцінка того, що відбулося – це обман. Це
обман. Причому, він, він в принципі дуже красиво зрежисований і
організований. І я би поставила би велике питання щодо того, а що б
відбулося, якби оцінка закінчилась і треба було би провести нову оцінку?
Або такий би був ефект, от, якщо б ми прийшли до інвесторів тоді, коли всі
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повернулись з відпусток в серпні, наприкінці серпня, на початку вересня? І
сказали, а давайте, дійсно, зробимо ще раз оцінку. Ну, витрати на оцінку,
порядок цифр, да?
Просто мені цікаво співставити, який порядок цифр там і який
можливий ми мали би ефект, якщо б у нас було на багато більше можливих
зацікавлених сторін? Це все гіпотетично. Але, ще раз повторюсь, мій
висновок персональний, що це все було спеціально зроблено, щоб дотягнути
до останнього. Щоб зробити все для того, щоб зменшити коло потенційних
покупців.
_______________. Я можу прокоментувати це ж коментар… коментар
я вибачаюсь…
_______________. Будь ласка, от дайте свій,

можливо, якийсь

аргумент. Ви ж розумієте справа в тому, що тут не то, там як йде в тексті
"звинувачення чи не звинувачення" це йде в контексті інформування і
зрозуміло, що вже назад не відмотаєш те, що вже відбулося. Але, можливо,
можете пояснити, взагалі, чому саме так це відбулося.
_______________. Можна…
_______________. …….. роздумами своїми поділюсь вони десь в тому
ж напрямку …………….. сказала, що

мабуть

приватизацію. Я з цим погоджуюся, тому що

…………… оставляти на
я десять років працював

……………. у міжнародних компаніях і сам ………. Я знаю, що ……….
реально ……….. ( не чути) ну то таке, це суб'єктивні фактори ………… . Але
дивіться, одні ………………. стартова ціна 490 кінцева ………… прекрасно.
От два учасники підняли ціну інші там, де, звичайно …………… стартова
ціна ………………. теж два учасники стартова ціна 347 ну там не так
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піднялось не два рази, але на 30 процентів піднялась сума на 30, 20 відсотків
там до 417. Виникає питання, ви кажете, оцінка ………… в тих умовах
українських в яких є формальна оцінка, згідно українського законодавства
це все чисті формальності, там має дуже далеко від реальності ……………,
яка реальна вартість цього бізнесу. І це якраз та ситуація, яка сталась ……..
що якихось там 490 мільйонів покупець піднявся і до мільярда. Тобто це
якраз і говорить, що реальна вартість цих пакетів вона там, де була
конкуренція, де зіткнулись конкуренти вона реально вища ніж ……….. Ну,
звичайно, я вам зараз …………, щоб ви розуміли як це виглядає зі сторони і
в нас депутатів і від експертів, від інвестиційного бізнесу і так далі. У липні
в Лондоні відбувалася

конференція,

там було

дві конференції одна

урядова, ……… ну це одна з найбільших інвестиційних компаній… Я не
знаю, я не пам'ятаю, щоб там був Фонд держмайна, який рекламував на цій
інвестиційній конференції, що от ми збираємося протягом місяця виставити
велику

приватизацію

блок-пакети

"Обленерго",

блок-пакети

великих

компаній. Я вам це все описую, щоб ви розуміти, як… Ну, є формальності,
процедури, як ви кажете, це процедура, я погоджуюсь, це повинно бути
згідно процедур, але всіх цікавить також сутність, чи була зацікавленість у
Фонду держмайна продати це по максимальній вартості, чи зробив все Фонд
держмайна для того, щоб створити конкурентні, транспортерні, змагальні
умови і отримати найвищу оцінку. Це на додаток до того, що ………..
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, дивіться, ми зараз далі продовжимо, але я хотів би
звернути увагу колег з нашої комісії. Значить, дивіться, зважаючи на те, що
неодноразово у нас виходить так, що НКРЕКП і також Антимонопольний
комітет ігнорують засідання комісії, виходячи з того, що у нас є зараз
кворум, є така пропозиція звернутися до Прем'єр-міністра України пана
Гройсмана щодо вжиття заходів до керівника Антимонопольного комітету
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України з цього приводу та до Президента, так як Гройсман не має
відношення до НКРЕКП, та до Президента України з приводу вжиття заходів
до керівника НКРЕКП, який ігнорує засідання Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради з питань приватизації, і це ускладнює можливість
народних депутатів і членів комісії в оцінці рівня монополізації розвитку
конкуренції на ринку електроенергії відповідно у даному випадку, якщо ми
говоримо зараз про сьогоднішнє питання. Тому я пропоную, у нас є кворум,
проголосувати таке додаткове рішення саме з приводу цього звернення.
Які будуть думки, шановні колеги? Підтримуємо? Прошу голосувати.
Раз, два, три… Андрій, ………. (Шум у залі) Щоб НКРЕ до нас бігало
частіше і Антимонопольний, підтримуєш? Єсть. Значить все, це питання…
Прийнято.
Значить, дивіться, є загальні принципи, і ви їх знаєте не гірше ніж ми,
раз ви вже на цій посаді, тобто ви теж не прийшли, як кажуть, з медицини в
сферу даної діяльності. І те, що зараз висловлюється певна, скажемо так,
стурбованість, занепокоєння, ну, ми маємо те, що ми маємо. Але давайте всетаки на ці моменти звертати увагу. Тому що, якщо ми будемо поспіхом
робити певні речі і в той же час це буде шкодити інтересам держави Україна,
то ми будемо виглядати, ну, м'яко кажучи, не дуже гарно.
Будь ласка…
_______________. Якщо дозволите, маленький коментар. Продавати
взимку – великі свята, влітку – відпустки. Там посівна. Коли продавати? Це
дискусійне питання. І я хочу, щоб ви…
_______________. …. переб'ю. Колись була в одній, я не пам'ятаю, яка
це війна, там домовились не воювати в п'ятницю, суботу і неділю, щоб і
мусульмани, і іудеї, і християни могли присвятити Богу. Про що ми взагалі
говоримо (не чути).
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_______________. Я вибачаюсь.
_______________. (Не чути) працював директором, управляючим
інвестиційним банком і клієнти наймали нас продати бізнес. Ну, ви знаєте, це
правило просте дуже. Що, ну, в серпні якось не той сезон і не та
бізнесактивність, щоб організовувати продаж бізнесу. Ну, реально, давайте
об'єктивно.
_______________. У одного реалії такі. У другого реалії другі. А у
прокуратури і других органів реалії треті. І от, коли ми не продаємо,
приходять органи і питають, а чому? Що відповідати органам, чому ми не
продаємо, коли є графік, коли є графік розміщення акцій, коли є процедура?
_______________. Приходили?
_______________. Приходять постійно.
_______________. Хто?
_______________. Усі. Усі, як на роботу. (Загальна дискусія)
_______________. Дозвольте?
_______________. Так-так.
_______________. У нас робоча така зустріч. Прозвучало питання, що
оцінка пакети 200 гривень, ну 200 тисяч гривень, 5 пакетів – це мільйон
гривень, якщо не виставлені, згоріла оцінка ……… мільйон. А скажіть мені,
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будь ласка, а …… нам ця колосальна оцінка з приводу Одеського
припортового, яка не спрацювала, і хто за це поніс відповідальність, що
оцінка була зроблена або: а) нефахово, або не відповідала дійсно тій ціні. Я
знаю, що експерт скаже: згідно тієї методики… Мене не цікавить питання
методики, мене цікавить питання, що установа отримала кошти з бюджету за
проведену оцінку. Питання цієї задачі: хіба воно нам потрібно, якщо вона не
працює? (Шум у залі) Ви допускаєте, що згорить оцінка і ви його виставите
на продажу, а я от кажу, що вас покарають. А кого покарають за ту оцінку,
яка…………
ГОЛОВУЮЧИЙ. Володя, хвилинку. Давайте зробимо навпаки. Давайте
найдемо той місяць, коли продавати нашу процедуру, і ми маємо бути той
місяць, з якого починати. Давайте почнемо, тоді не буде згорати оцінка, тоді
будуть всі задоволені. Ми почали тоді, коли ми почали, а раз ми почали, то
маємо закінчити. Я хочу… Фонд робить все можливе, що від нього залежить,
але є ще Кабінет Міністрів, але є ще ринок, але є ще багато-багато важелів.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте частіше спілкуватись і находити…
_______________. Ми переживаємо за вас, за …………, до якої в
результаті неконкурентної, нетранспарентної приватизації може зменшитись
довіра. А ми б цього дуже не хотіли, ми б хотіли, щоб довіра і до вас, і до
інших інститутів держави відбувалась …………
_______________. И мне все-таки хотелось вернуться к вопросу
припортового завода, потому что я как одессит, а здесь в комиссию входит 3
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одессита, поэтому нам все-таки очень интересует вопрос припортового
завода.
_______________. (Не чути)
_______________. Четыре? Он говорят – 4 одессита.
Нас очень интересует вопрос припортового завода, потому что
планировалась продажа припортового завода на ноябрь месяц. И я даже
подготовил законопроект, которые продвигается, но не так быстро хотелось.
Это по непосредственно припортового завода по реструктуризации всех
долгов. Но я думаю, что в конечном итоге он выйдет в парламент, потому что
есть определенные проблемы с комитетом евроинтеграции. Потому что мы
пытаемся найти нормы, те, которые нам бы позволили все-таки сделать
реструктуризацию долгов в парламенте. Я думаю, что это наоборот
привлечет инвесторов, и будет конкурентная борьба.
Я тоже до конца не согласен, что цена оценки 190 миллионов на этот
объект, она реальная для меня. И вот те 240 миллионов, которые висят,
долгов по отношению к предприятиям Фирташа, конечно, они требуют
реструктуризации. И если мы получим этот законопроект в зале, то я думаю,
что больше будет. И все-таки хотелось бы, когда вы планируете продажу
этого завода? И какая будет очередная оценка этого завода?
_______________. Давайте… Если позволите…
_______________. Да.
_______________. Я тут точные даты называть не буду. Давайте я вам
скажу, что это будет фактическая продажа – весна следующего года. Сейчас
у нас… две недели назад, да, когда…?
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_______________. Да. Я на русском, да, вопрос на русском был. Две
недели, три… Дата оценки следующая – 31.08. По состоянию на 31.08 на
предприятии Публичном акционерном обществе "Одесский припортовый
завод" проводится инвентаризация в соответствии с приказом фонда.
Отобран субъект оценочной деятельности, который сейчас в данный момент
в Одессе, непосредственно на ОПЗ работает с документами ОПЗ и проводит
процедуру оценки. Говорить сейчас о цене, спасибо за вопрос, но мы ее на
сегодняшний день пока что не знаем тоже, потому что оценка длится
полторы недели.
"Одесский припортовый завод", это около более 4 тысяч инвентарных
объектов. И сейчас оценщик работает, более точно можно будет сказать. На
оценку отведено 30 дней, и на рецензию фонда еще две недели. Вот можно
посчитать: мы где-то в конце октября, мы выйдем на…
_______________. Понимание цены.
_______________. …на-на исходные цифры. Если они интересны, вы
их узнаете.
_______________. Смотрите, я ставлю вопрос не только по оценке. Я
ставлю вопрос по эффективности работы. Вы, наверное, знаете, что на
сегодняшний день припортовый завод стоит.
_______________. Стоит, знаем конечно.
_______________. Да. И мне бы хотелось очень узнать, что делает
Фонд госмайна для того, чтобы припортовый завод опять запустился. Чтобы
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те давальцы, которые получили контракты, опять вошли в рабочий ритм и
припортовый завод выпускал какую-то продукцию.
_______________. Спасибо за вопрос. …только наша проблема,
проблема уже вышла на уровень государства. Спасибо Первому вицепремьеру Степану Ивановичу Кубиву, да, который собирал там буквально
месяц тому назад совещание, присутствовали представители Одесского
припортового завода, фонд, представители Аграрного фонда, представители
облгосадминистрации. Ну, все себе отдают отчет, да, о том, что цена на газ,
которая на сегодняшний день, да, существует на рынке, она несоизмерима с
себестоимостью продукции. То есть завод фактически работает так, как бы в
ноль.
Все ж знают, что была на заводе, работала около четырех месяцев
давальческая схема, да, посредством компании рут-рейтинга "Трейдинг", там
господин Фаворов, американская компания. Ну, в связи с этими всеми
негативными тенденциями на рынке минеральных удобрений как бы
компания не смогла дальше продолжить такую работу.
Но, кроме того, было еще как бы, да, три заинтересанта, все западные
компании. Это "Рофт", "Ай Би Трейд" и…
_______________. И "Транскомонитез".
_______________. И "Транскомонитез", да. Все эти компании тоже
высказали свою заинтересованность в работе. Но, опять же, исходя из
сезонности да, правоотношений, которые тогда возникли в связи с
окончанием завода, это был у нас фактически июль или август месяц этого
года. Они сказали, что предложение остается интересным, но на
сегодняшний момент они не готовы как бы к его реализации.
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Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день единственным
источником дохода и работы завода это является перевалка. Деньги, которые
получают посредством перевалки из "Укртрансхимаммиака".
Пока, да, вот, мы все прекрасно понимаем, что, кроме того, завод
останавливался технологически, останавливался для плановых ремонтных
работ. Все прекрасно себе отдают отчет, что главное – не допустить этот
социальный взрыв, который мог бы быть связан с невыплатой заработной
платы сотрудникам завода. Да, мы прекрасно понимаем, что это около трех с
половиной тысяч человек, умножаем на три, средняя семья в Украине
получает …………. Это город Южный. Вот, мы считаем, что на сегодняшний
день задолженности по зарплате на "Одесском припортовом заводе" нет.
Перевалка работы, слава тебе, Господи, хотя бы в таком состоянии, да, он
дойдет до того момента, когда будет произведена непосредственно продажа
акций.
_______________. Может, все-таки попробовать еще раз повторить этот
конкурс и обзвонить. У нас есть все заинтересованные стороны, которые
бы…
_______________. Абсолютно.
_______________. …поучаствовали через месяц в конкурсе. И может,
кто-то зашел подавать …….
_______________. Спасибо, мы только "за".
_______________. Правильное предложение. Дело ж даже уже не в
конкурсе. Сейчас же не стоит вопрос о конкуренции там одного, двух, трех,
четырех, пяти участников, да. ……. тогда заходила, она была единственной,
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кто зашел и обошел на самом деле. Ну, это же не тайна, никакого выбора не
было: либо работать, либо стоять. Сейчас любая компания, которая бы
обратилась, да, к ОПЗ с определенными там предложениями, конечно, с
радостью было бы это предложение рассмотрено. Я так понимаю,
акцентировано …….., но, к сожалению, вот пока нет.
То, что завод готов, да, к работе, об этом знают все. А вот на
сегодняшний день желающих, да, как бы реально работать с учетом
стоимости на рынке удобрений, и с учетом стоимости в Украине газа, ну,
таких, к сожалению, практически на сегодняшний момент нет. Возможно,
они появятся, то есть мы не перестаем надеяться, что такое случится.
_______________. На минулому засіданні ми вам поставили ………
запитання, на яке, ну, напевно, ми, ми почули, що фонд не володіє
інформацією, але ви обіцяли уточнити, да, цю інформацію як орган
управління.
Питання стосувалось суми 1,8 мільярда гривень газу, поставленого
"Нафтогазом", так, тобто… І "Нафтогазу" були поставлені на природний газ
……… вироблення добрива. Вони були реалізовані, і "Нафтогаз" отримав,
ну, взагалі жодної копійки не отримав. Відповідно, да, ……… коментує
погано, працювали в збитки, але хоча б якусь же частину отримав? Чи я не
знаю, навіть 50, 60, 70 відсотків. Ну,… (не чути) наше питання стосувалось
того, куди пішли гроші, тобто як це переноситься….. грошима ОПЗ, чи
можливо, він погасив борг перед кимось. То ми б просили …… уточнити,
тому повертаємося до цього питання, щоб уточнити, як розпорядився цими
грошима, виручкою від реалізації природних добрив, азотних добрив
"Нафтогаз".
І друге питання, чи ви володієте інформацією щодо… це якраз
пов'язано з ОПЗ, але з "Укртрансхімаміаком", дотична тема. Там, здається,
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…………… у Тольятті, …………. суд відмінив підвищуючі коефіцієнти з
питань транспортування аміаку, того аміаку, який ……………….
_______________. Ні, дивіться, щодо першого питання, дійсно, нас на
минулій комісії ми ставили це питання, ми обговорювали. Ця інформація
була витребувана від Одеського припортового заводу, вона є у наявності
фонду, але, на жаль, виходячи з того порядку денного, який в нас сьогодні,
ну, ми ……….. ми не готували до цього питання.
Що стосується… (Шум у залі) Ми можемо і в письмовому вигляді, ми
вас повідомляємо чи інші обставини.
Що стосується іншого питання, то у фонді відсутня ця інформація,
оскільки ми, фактично, і є стороною цих правовідносин, але наскільки нам
відомо, крім того всього іншого в антимонопольному комітеті України
відбувалося засідання з цього приводу – щодо конкурентності, щодо ціни
транспортування. Але детальної інформації в нас нема, оскільки ми навіть не
є стороною по справі щодо антимонопольних конкурентних обмежень.
_______________. Хотел бы проинформировать, я приглашаю через
неделю на Комитет экономической политики, там будет рассматриваться
непосредственно вопрос с "Укртрансаммиаком". Вызваны представители как
силовых

структур, прокуратуры, НАБУ. Просто сейчас я информирую

ситуацию: там остался исполняющий обязанности директора, все остальные
заместители на сегодняшний день либо под вартой, либо под домашним
арестом, потому что там, на самом деле, на этом предприятии надходится
внешнее управление. И там зам., которая занималась юридическими
вопросами,

там

в

компьютерах

обнаружена

прямая

переписка

непосредственно с "Тольяттиазот", и там ситуация сейчас такая, что это
предприятие находится в очень тяжело финансовом состоянии, хотя им
утвердили на сегодняшний день финплан, но если взять их там оборот, то все
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средства уходят на, соответственно, текущие платежи. И я должен сказать,
что я конкретно занимался этим вопросом, что в течении трех лет на этом
предприятии капитальных ремонтов трубопровода или, соответственно,
изоляция этого трубопровода не проводилась, и этот объект является одним
из объектов повышенной биологич… повышенной опасности. Да. Поэтому
ситуация… Всех прошу, кто за…, особенно Министерство экономики.
Подготовится, вернее, через неделю будет в комитете заседание.
Я хотел бы вернуться еще к одному вопросу, который мы
рассматривали целый год это два предприятия, это Аграрный фонд и
предприятие Державна зернова продовольча компанія.
_______________. (Не чути)
_______________. Я все-таки хотел бы узнать позицию Фонда
госмайна, передали ли вам…
_______________. Нет.
_______________. Основные…
_______________. Смотрите, нет. Эти предприятия нам не передали, но
как звучало на совете реформ, да, где был Виталий Николаевич,, у него был
Президент, Премьер-министр и Председатель Верховного Совета Украины о
том, что дальнейшая приватизация, да, это у нас идет труба, там,
"Центрэнерго" Аграрный фонд, …………… .
_______________. И все-таки мне тогда хотелось бы вынести вопрос
этот на следующее заседание комиссии, чтобы мы пригласили Аграрный
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фонд и представителей Фонда госмайна, соответственно всех, чтобы мы
рассмотрели эти два вопроса и наконец-то…
_______________. Тогда давайте не только представителей этих
компаний,

да,

потому

что

они

всего

лишь

являются

субъектами

хозяйственной деятельности, надо непосредственно приглашать органы…
_______________. Конечно
_______________. … ………………. Органы управления и четко
объяснять, чтобы они объясняли причину непередачи их… Ну, мы ж с вами
знаем, что одно предприятие включало 271 постанову, потом оно
исключалось, одно осталось. Ну, вот, эти нюансы, которые нам необходимо
согласовать.
_______________. Давайте заслушаем ситуацию по "Турбоатому"
почему он не передается, да. А, у вас? Ага.
_______________. (Не чути) та в ЗМІ хтось із журналістів розумних чи
недуже розумних написали, що у…
_______________. Прокомментируй.
_______________. Да, прокоментуйте, ви знаєте. Якщо там більше
……………, то……………
_______________. Давайте.
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_______________. Да, дійсно в засобах масової інформації прийшла
інформація в тому, що Фонд державного майна намагається перетворити
публічне акціонерне товариство "Турбоатом" в приватне акціонерне
товариство тим самим начебто, створюючи передумови відносно того, що
першочергове право на придбання акцій будуть мати акціонери, ну, в тому
числі, там, ……………….. акціонери, які всім відомі.
Хочу повідомити всім, да, що спочатку ця інформація була поширена
виданням Liga.net сьогодні представник Liga.net буде у Фонді державного
майна. А якщо законодавчо, то ми з вами чітко розуміємо, пан …………. теж
розуміє, що в 2016 році у Закон України "Про акціонерні товариства" був
внесений ряд змін, в тому числі, була вставлена вимога про те, що приватне
акціонерне товариство може існувати, якщо кількість акціонерів – да? –
перевищує більш, ніж 100 осіб. Тобто, фактично, закон зрівняв по кількості
осіб що приватне, що публічне акціонерне товариство.
Але основна проблема полягає не в тому. Закон чітко каже про те, що
публічне акціонерне товариство має ліститись хоча б на одній із бірж. У нас
чітко є критерії, коли підприємство там по своїм фінансово-економічним
показникам має попасти в біржовий реєстр. На сьогоднішній день такі
підприємства не відповідають.
А крім того, для того, щоб це зробити, це потрібно відповідний пакет
акцій – да? – фактично, викинути на біржу. Відповідно, держава цього
зробити не може, оскільки це буде певне відчуження пакету акцій, частини
пакету акцій поза приватизаційною процедурою. Ми всі з вами чудово
розуміємо, що інші цього теж не буде робити.
Таким чином, якщо підприємство, маючи організаційно-правову форму
як публічне акціонерне товариство, не буде відповідати цим вимогам, дальше
включаються механізми, які застосовує ………. Це, по-перше, це штраф –
сама легка відповідальність, по-друге, це зупинення обігу акцій і по-третє –
це ліквідація свідоцтва.
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Крім того, ми чудово розуміємо, що є певні питання, пов'язані із
строком повноважень …………. наглядових рад. Вони дещо відрізняються
між собою у приватних та в публічних акціонерних товариствах,
І саме головне питання, що ніхто ж не звертався. Шановний Фонд
держмайна, скажіть, будь ласка, яка норма у вас буде передбачена у статуті?
У статуті буде передбачена норма, що не існує переважного

права на

купівлю-продаж акцій в іншого акціонера. Фактично, ми змінюємо тип
товариства для того, щоб не потрапити в ці законодавчо встановлені
обмеження, які можуть настати з 01.01.2018 року. Ось і все. Ніякої
маніпуляції

немає,

ніякого

обмеження

конкуренції

немає,

ніякого

переважного права немає. Це все робиться тільки для того, щоб не втратити
контроль над підприємством в частині повноважень наглядової ради.
Наскільки ми всі розуміємо, що в "Турбоатомі" 5 членів наглядової ради це є
представники Фонду державного майна. Якщо у нас перестане діяти
наглядова рада, то відповідно єдиний орган, який має вирішувати це питання
це загальні збори, ну, а всі ми розуміємо, законодавчо встановлені терміни
скликання та проведення загальних зборів… Тому це повідомлення, яке було
розповсюджене це суто фейк, який не відповідає дійсності.
_______________. Я можу прокоментувати. Директор юридичного
департаменту фонду, …………… Станіславівна. Дійсно прокуратурою
Миколаївської області було подано позов в інтересах фонду. Предмет позову
це розірвання договору оренди. Предметом договору є прича…, ну, ну,
оренда причалів.
На даний час справа розглядається в першій інстанції. Останнє
засідання було в нас 18 вересня і суд відклав, був залучений також ще, я
просто хочу сказати, третіми особами до розгляду цієї справи Міністерство
інфраструктури

і

також

було

залучено

державне

підприємство

"Адміністрація морських портів". Ну, наскільки ми розуміємо, що вони
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фактично всі причали у нас, які є в державній власності знаходяться у сфері
управління міністерства і безпосередньо на балансі цього державного
підприємства. Наступне судове засідання у нас відкладено на 04.10.2017
року.
_______________. ……………, а я, наскільки я розумію, порушені
правила користування ……………
_______________. Ну, підставою для подання позову було те. що
фактично прокуратура вважає, що було передано майно у суборенду без
погодження орендодавця.
_______________. Абсолютно. Наскільки я теж пам'ятаю приблизно
цифри, то ……………… сплачує сотні тисяч гривень оренду на рік, да, 800
тисяч гривень ………………..
_______________. Можливо, я не готова просто вам чітко сказати, да,
за орендну плату.
_______________. І здає в оренду або надає, там, ……………….., але
надає можливість користуватись терміналом з …………….. і соняшниковою
олією і там мова йде про 5 чи 6 мільйонів доларів… (Не чути) Це для того як
приклад, як держава розпоряджається майном, здає в оренду майно взагалі,
сотні тисяч гривень хтось роздає всупереч… (Не чути) Я ж сподіваюсь, що
Фонд держмайна підтримає прокуратуру?
_______________. Звичайно.
_______________. Прекрасно.
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