Інформація про позитивні результати роботи органів
приватизації та діяльності власників
приватизованого майна в процесі виконання
умов договорів купівлі-продажу
ПАТ «Інгул»
м. Миколаїв
Директор підприємства – Тимченко Іван Олексійович
Орган приватизації – Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Миколаївській області

Миколаївський трансформаторний завод імені Ленінського
комсомолу, а нині – ПАТ «Інгул», збудовано в 1960 році. Завод
забезпечував своєю продукцією підприємства військово–
промислового комплексу колишнього Радянського Союзу. Після
розпаду СРСР для завод зазнав труднощів.
У 1994 році внаслідок корпоратизації підприємства було
створене ВАТ „Інгул”, проте проблема виходу підприємства з
кризового становища залишилася. Через відсутність ефективної
програми
конверсії
підприємств
військово–промислового
комплексу в Україні до 2002 року ВАТ „Інгул” перебувало на
межі банкрутства. Міністерство промислової політики України
було не в змозі забезпечити ефективне управління
корпоративними правами держави на заводі.

У серпні 2002 року у ВАТ «Інгул» було
розпочато процедуру санації. З метою захисту
інтересів держави відповідно до наказу Фонду
державного майна України (ФДМУ)
регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській
області суворо контролювало виконання плану
санації товариства. Завдяки чіткій взаємодії
регіонального відділення та керуючого
санацією, план санації було успішно виконано.
У 2006 році Регіональне відділення
ФДМУ по Миколаївській області провело
конкурс з продажу 50,191% пакета акцій ВАТ
“Інгул”. Реалізація пакета акцій сумлінному
інвестору стала кроком до оздоровлення
підприємства. Протягом 2006-2010 років ПАТ
„Інгул” не мав простроченої заборгованості за
обов`язковими платежами до державного
бюджету, пенсійного фонду, із заробітної
плати.

Прихід ефективного власника сприяв
зміцненню позицій заводу на ринку
електронної продукції. Сьогодні ПАТ
„Інгул” є одним із провідних підприємств в
Україні та СНД з розроблення й випуску
трансформаторів і дроселів фільтрів для
спеціальної апаратури та
загальнопромислового, побутового
призначення, вторинних джерел
живлення для радіоелектронної
апаратури стрічкових витих
магнітопроводів.

Підприємство виготовляє понад
280 видів дроселів фільтрів із
широким діапазоном індуктивності,
більш як 60 видів стрічкових витих
магнітопродуктів.

Покупцем відповідно до умов договору
купівлі-продажу здійснено інвестицій на суму
1,5 млн грн. Утричі зросли обсяги реалізації
продукції, удвічі - заробітна плата, щороку
збільшуються обсяги чистого прибутку.

На підприємстві запроваджуються
прогресивні технології, здійснюються
механізація та автоматизація виробництва.

