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На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2022 року № 7837/0/2-22  до листів Апарату Верховної Ради 

України від 27.04.2022 № 18/07-2022/69896 та Ради національної безпеки і 
оборони України від 27.04.2022 № 733/22-01 Фонд державного майна 

Укаїни (далі – Фонд) розглянув запит на публічну інформацію Петрова С. С. 
від 26 квітня 2022 року  щодо акціонерного товариства «Одеський 

припортовий завод» (далі – АТ «ОПЗ», Товариство) та повідомляє.
Законодавство України, а саме стаття 5 Закону України «Про Фонд 

державного майна України», стаття 7 Закону України «Про управління 

об'єктами державної власності» та стаття 7 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», визначає компетенцію 

Фонду як державного органу приватизації та органу управління об'єктами 

державної власності, що по суті є визначенням його владних управлінських 

повноважень.
Крім того, пунктом 4 статті 7 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна» визначено, що державні органи 

приватизації не мають права втручатися в діяльність підприємств, за 

винятком випадків, передбачених законодавством України і установчими 

документами цих підприємств.
Фонду стало відомо  про видання  АТ «ОПЗ»  наказу від 14.03.2022     

№ 92 «Про нарахування заробітної плати» згідно з яким  членам правління 

Деркаченку В.В.,  Зубарєву М.О., Сумцову О.І. виплачено премії. 
З метою перевірки зазначеного, Фондом було прийнято рішення про 

проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності Акціонерного 

товариства «Одеський припортовий завод», який  розпочато з 22.04.2022 за 

темою: «Оцінка ефективності управлінської діяльності Акціонерного 

товариства «Одеський припортовий завод» з окремих питань» за період 

2021 – 2022 роки.
Крім того, Фонд надав доручення  представникам держави у складі 

наглядової ради АТ «ОПЗ» ініціювати проведення перевірки та провести 

вивчення ситуації, що склалася, у зв’язку з виданням в. о. голови правління-
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директора АТ «ОПЗ» Деркаченком  В. В. наказу від 14.03.2022 № 92, 

зокрема, дослідити факти та обставини, які цьому сприяли.
На виконання доручення Фонду за ініціативою представників держави 

у складі наглядової ради АТ «ОПЗ» було ініційовано негайне проведення 

позапланового засідання наглядової ради, з метою розгляду питання щодо 

проведення перевірки та вивчення ситуації, що склалася, у зв'язку з 
виданням в.о. голови правління - директора АТ «ОПЗ» Деркаченком В. В. 
наказу від 14.03.2022 № 92. За результатами зазначенного засідання 

наглядової ради, проведенного 23.04.2022, було прийнято низку рішень, у 

тому числі щодо здійснення відповідної перевірки правомірності та 

доцільності видання наказу № 92 від 14.03.2022, відсторонення в.о.голови 

правління-директора та членів правління АТ «ОПЗ»  - отримувачів виплат 

згідно з зазначеним наказом та оприлюднення позиції наглядової ради.
Крім того, 26.04.2022 за результатами проведення перевірки 

наглядовою радою прийняті рішення про припинення повноважень в.о. 
голови правління-директора АТ «ОПЗ» Деркаченка В. В. та членів 

правління АТ «ОПЗ» Зубарєва М. О. та Сумцова О. І. з 03.05.2022 р., 
виконання обов'язків зазначених посадових осіб з 04.05.2022 р. тимчасово 

покладено на працівників товариства Левченка О. В. та, відповідно, 
Ячиновську Ю. М. та Шамаріна О. Є.

За наявною у Фонді інформацією кошти посадовими особами, які 
отримали виплати відповідно до наказу АТ «ОПЗ» від 14.03.2022 № 92, 

повернуті на рахунки товариства в повному обсязі. 
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