
Додаток 2 

Ви запитуєте 
 

№ 
п/п 

Дата 
надходження 
звернення 

Автор звернення 
(прізвище,  ім‘я та по-

батькові, адреса, професія, 
пенсіонер, де навчається) 

Зміст 
запитання 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові посадової особи, яка 

надала відповідь (роз’яснення) 
зміст даної відповіді 

(роз’яснення) 
 

1 2 3 4 5 
1. 07.12.2009 Каляєва Н.О., 

пр. Московський,202, кв.51 
м.Харків  

Щодо захисту прав 
акціонерів ВАТ 

«Полтавський завод 
газорозрядних ламп» 

 

Заступник  Голови ФДМУ 
Бухаленков Сергій Олександрович 

 
Заявниці надано відповідь, що на виконання 
розпорядження КМУ від 03.12.2008 № 1517 «Про 
затвердження переліків господарських товариств і 
холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) 
яких підлягають продажу, державних підприємств, 
холдингових компаній і відкритих акціонерних 
товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 
році» (із змінами) наказом ФДМУ від 07.07.09 № 1021 
затверджено уточнений план розміщення акцій ВАТ 
«Полтавський завод ГРЛ», згідно з яким передбачено 
продаж 51,03% пакета акцій ВАТ за конкурсом з 
використанням відкритості пропонування ціни за 
принципом аукціону. 
Оголошення про продаж належного державі пакета акцій 
ВАТ «Полтавський завод ГРЛ» було опубліковано в 
газеті «Відомості приватизації» № 49 від 16.12.09, 
відповідно до якого проведення конкурсу було 
заплановано на 2 березня 2010 року. 
Що стосується питання врахування інтересів акціонерів 
ВАТ «Полтавський завод ГРЛ» під час продажу 
належного державі пакета акцій товариства, то фіксовані 
умови конкурсу включають ряд зобов’язань покупця в 



економічній, інноваційно-інвестиційній, соціальній, 
природоохоронній діяльності товариства та у сфері 
корпоративних відносин і розпорядження майном 
товариства, спрямованих на відновлення економічної 
діяльності ВАТ, погашення його заборгованості, 
забезпечення беззбиткової діяльності підприємства, 
створення нових робочих місць та соціального захисту 
його працівників. 
 Лист ФДМУ від 11.01.2010 №10-17-1 
 

2. 08.12.2009 Качур Л.П., 
вул. Зестафонська,6-а,кв.26 

м. Запоріжжя 
 

Щодо захисту прав 
акціонерів ВАТ 

«Запорізький завод 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»  

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
Білоцерковець Ігор Леонтійович 

 
Заявниці надано відповідь, що продаж пакету акцій ВАТ 
«Запорізький завод «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» відбувся на 
Українській фондовій біржі 22.02.2000 року згідно з 
діючою на час продажу Державною програмою 
приватизації та на підставі Положення про порядок 
продажу в процесі приватизації на фондових біржах 
пакетів акцій ВАТ, затвердженого спільним наказом 
ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.98 №2141/297/9 та 
зареєстрованого Мінюстом від 17.12.98 №798/3238 із 
змінами і доповненнями. 
На підставі вищевказаного та заяви брокера про 
оформлення прав власності на ім’я покупців, акції для 
яких були придбані за договорами комісії, Фонд 
підготував та надав власникам пакету акцій ВАТ 
«Запорізький завод «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» розпорядження 
від 13.03.2000 № 217-РРА, 218-РРА та 219-РРА про 
внесення змін в реєстр акціонерів. 
Виконання новим власником інвестиційних зобов’язань 
в ході придбання акцій ВАТ через організаторів торгівлі 
цінними паперами та те, що таким власником має бути 
промисловий інвестор, не передбачено чинним 
законодавством України. 
Таким чином, з боку Фонду було дотримано всіх вимог 
чинного законодавства України з продажу пакета акцій 



 

ВАТ «Запорізький завод «ПЕРЕТВОРЮВАЧ». 
Лист ФДМУ від 24.12.2009  №10-34-18866 
 

3. 24.12.2009 Овчаренко М.Т., 
пров. Ушинського, 64,  

м. Харків 
 

Щодо  використання 
приватизаційних 

майнових сертифікатів 
 

В.о. заступника  Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

 
Заявнику повідомлено, що    відповідно до п.120 Закону 
України «Про Державну програму приватизації» від 
12.02.1998  №124/98-ВР кінцевим терміном 
використання приватизаційних майнових сертифікатів 
було встановлено 1 травня 1999 року, після чого вони 
були виведені з обігу. 
Виплата грошової та іншої компенсації за 
невикористаний приватизаційний майновий сертифікат 
чинним законодавством не передбачена. 
Лист ФДМУ від 30.12.2009  №10-22-19175 
 


