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Щодо АТ «Турбоатом»

Фонд державного майна України (далі -  Фонд) розглянув запит на 

публічну інформацію Олексія від 13.05.2021 щодо надання інформації та 

документів стосовно акціонерного товариства «Турбоатом» (далі -

АТ «Турбоатом») та в межах компетенції, 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.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про управління об’єктами державної 

власності» об’єктами управління державної власності є, зокрема, корпоративні 

права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій.

Отже, Фонд, відповідно до покладених на нього завдань здійснює функції 

з управління державними корпоративними правами у статутному капіталі 

АТ «Турбоатом».

З приводу порушених у запиті на публічну інформацію питань 

зазначаємо таке.

Щодо протоколу річних загальних зборів акціонерів АТ «Турбоатом».

Відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного 

проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників 

корпоративного інвестиційного фонду (далі -  Тимчасовий порядок), 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 16 квітня 2020 року № 196, були проведені дистанційно 29 квітня 

2021 року річні загальні збори акціонерів АТ «Турбоатом».

Відповідно до пункту 120 Тимчасового порядку протокол загальних 

зборів складається протягом 10 днів після дати проведення загальних зборів 

(у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 цього 

Тимчасового порядку -  протягом 10 днів з дати їх отримання).
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Відповідно до пункту 123 Тимчасового порядку протоколи загальних 

зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розміщуються 

на веб-сайті такого акціонерного товариства.

На сьогодні АТ «Турбоатом» не надано до Фонду протокол річних 

загальних зборів АТ «Турбоатом», які відбулися 29 квітня 2021 року.

Щодо сплати дивідендів АТ «Турбоатом» у  2020 році за результатами 

фінансово-господарської діяльності у  2019 році.

Відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» (далі — Закон) господарська організація, у статутному 

капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року 

зобов’язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно 

з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 33 та частини третьої 

статті ЗО Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про виплату та 

затвердження розміру річних дивідендів належить до виключної компетенції 

загальних зборів.

Частиною другою статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» 

встановлено, що річні загальні збори товариства проводяться не пізніше ЗО 

квітня наступного за звітним року.

На виконання вимог Закону України від 30.03.2020 № 540 -  IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв ’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОУЮ -2019)» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 

8АЫ8-СоУ-2» наглядовими радами господарських товариств, що 

підпорядковані Фонду, у 2020 році були прийняті рішення про перенесення 

дати проведення річних загальних зборів господарських товариств, на строк не 

пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (СОУГО-19).

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 № 328

затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави, а також господарських товариств, 50 і більше 

відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка 

держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств, у 

розмірі 50 відсотків.

Враховуючи, що державна частка АТ «Турбоатом» складає 75,22 % 

статутного капіталу, товариство мало спрямувати до Державного бюджету 

України дивіденди у сумі 118 126 369,68 грн.
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На виконання вимог статті 1 1 Закону АТ «Турбоатом» повністю сплатило 

до державного бюджету частину чистого прибутку за результатами фінансово- 

господарської діяльності за 2019 р іку  сумі 118 126 370,00 грн.

Щодо сплати дивідендів АТ «Турбоатом» у  2021 році за результатами 

фінансово-господарської діяльності у  2020 році.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 «Про 

затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що 

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є 

корпоративні права держави» затверджено базовий норматив відрахування 

частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів у розмірі 

50 відсотків.

Частиною 5 статті 11 Закону встановлено, що господарські товариства, у 

статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до 

Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що 

настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій) у 

їх статутних капіталах.

З огляду на зазначене, кінцевий термін сплати дивідендів у 2021 році за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році ще не настав.

Заступник директора Департаменту 

корпоративних прав держави остянтин ТКАЧЕНКО
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