
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. 18.08.2010 Шишацький Ю.І., 
вул. Дегтярівська, 58, 

кв.169 
м. Київ, 
04112 

Щодо можливості 
отримання дивідендів з 
надходжень від оренди 
приміщень ВАТ «АК 

«Сатер» 
 

Перший заступник  Голови ФДМУ  
Іванов Євген Ремович 

Заявнику надано відповідь, що відповідно до п.2 ст. 30 
Закону України «Про акціонерні товариства» виплата 
дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного 
року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не 
пізніше 6 місяців після закінчення звітного року. Також, 
згідно з пп. 12 п.2 вищезазначеного Закону до виключної 
компетенції загальних зборів належить розподіл 
прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених 
цим законом. 
Таким чином, виплата дивідендів здійснюється за 
рішенням загальних зборів акціонерів з чистого 
прибутку товариства за звітний рік, а не від надходжень 
від оренди приміщень. 
Враховуючи вищенаведене, для захисту своїх інтересів 
як акціонера, заявнику необхідно брати участь у 
загальних зборах акціонерів, а при порушенні своїх прав 
звертатися до Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України  або до судових органів. 
 Лист ФДМУ від 20.09.2010  №10-31-12646 
 



2. 19.08.2010 Прошак О., 
вул. Тимурівців, 34-а,  

кв. 109,  
м. Харків, 

61120 

Щодо покращення 
житлових умов 
працівниці ВАТ 

«Турбоатом» 

Перший заступник  Голови ФДМУ  
Іванов Євген Ремович 

Заявниці повідомлено, що на теперішній час у зв’язку зі 
значним збільшенням обсягів виробництва, виникла 
гостра потреба в прийомі на роботу 
висококваліфікованих робітників,  яких необхідно 
забезпечувати ліжко-місцем у гуртожитку ВАТ 
«Турбоатом». Загальна кількість працівників заводу, які 
гостро потребують будь-якого житла, складає 68 
чоловік. 
Враховуючи вищевикладене, з огляду на інформацію 
надану ВАТ «Турбоатом», на сьогодні товариство не 
може надати другу кімнату заявниці.  
Лист ФДМУ від 21.09.2010   №10-17-12654 
 

3. 11.08.2010 Трудовий колектив 
лікувально-

діагностичного центру 
ДП «ВО «Знамя», 

вул. Степового фронту, 29, 
«Центр здоров’я», 

м. Полтава,  
36021 

 

Щодо  передачі в 
оренду  лікувально-

діагностичного центру 

Заступник  Голови ФДМУ 
Хотей Ігор Іванович 

Заявникам повідомлено, що наказом Фонду від 
18.06.2001 № 12-ДП прийнято рішення про 
приватизацію майна державного підприємства 
«Виробниче об’єднання «Знамя». 
Відповідно до чинного законодавства з моменту 
прийняття рішення про приватизацію майна державного 
підприємства, стосовно цього підприємства 
припиняється дія норм Господарського кодексу України 
в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в 
оренду, надання безоплатно, списання майна, а також 
забороняється передача майна в іпотеку. Якщо ці дії 
необхідні для ефективного функціонування державного 
підприємства, майно якого приватизується, вони 
здійснюються підприємством з дозволу державних 
органів приватизації. 
Рішенням комісії з приватизації майна підприємства до 
переліку майна, вартість якого вилучається з вартості 
цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя», 
включені приміщення та майно лікувально-



 
 

діагностичного центру. 
Порядок та вимоги щодо подальшого використання 
об’єктів, вартість яких не включено до вартості майна, 
що підлягає приватизації, в т.ч. приміщень та майна 
лікувально-діагностичного центру, мають бути 
розглянуті комісією з приватизації майна ДП «ВО 
«Знамя» та враховані у плані приватизації. 
Копія звернення підприємства щодо передачі в оренду 
приміщень та майна лікувально-діагностичного центру 
направлена в комісію з приватизації ДП «ВО «Знамя» 
для розгляду. 
У разі прийняття позитивного рішення щодо оренди 
лікувально-діагностичного центру, орендар повинен 
звернутись до Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській області з 
заявою про оренду та відповідним пакетом документів. 
 
Лист ФДМУ від 08.09.2010  №10-21-11967 


