
 

 

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. 03.06.2009 Лі Н.Д. 

вул. Фрунзе, 117, кв. 163,  
м. Київ  

 

Щодо неправомірності 
звільнення заявниці та 
інших працівників ЗАТ 

«ОТІС» 

Заступник  Голови ФДМУ 
 Потімков Олександр Юрійович 

Заявниці надано відповідь, що на третій квартал 
поточного року планується проведення перевірки 
виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій  
ЗАТ «ОТІС» від 31.07.06 № КПП-502 під час якої буде 
перевірено зокрема виконання умови щодо збереження 
середньооблікової кількості штатних працівників. 
 Лист ФДМУ від 01.07.2009 № 10-23-9269 
 

2. 09.06.2009 Колективне звернення 
Сидоренко Г.В. та ін.. 
вул. Саперне поле, 9-А, 

кім. 317, 
м. Київ 

Щодо захисту їх 
житлових прав 

В.о.  Голови ФДМУ 
Парфененко Дмитро Миколайович 

Заявникам повідомлено, що Фонд державного майна 
України звернувся до прокуратури м. Києва з проханням 
розглянути звернення мешканців гуртожитку, що 
знаходить за адресою:  вул. Саперне поле, 9-А та,  у разі 
виявлення порушень чинного законодавства, вжити 
відповідних заходів прокурорського реагування .  
Лист ФДМУ від 06.07.09 № 10-25-9516 
 



3. 22.06.2009 Попова А.Ф. 
вул. Редутна, 54-А, 

м. Київ 
 

Щодо  продажу пакету 
акцій, що належать 
державі у статутному 

капіталі ВАТ 
«Нікопольський завод 

трубопровідної 
арматури»  

Заступник  Голови ФДМУ 
 Потімков Олександр Юрійович 

Заявниці повідомлено, що у разі виставлення на продаж 
зазначеного пакету акцій  ВАТ «Нікопольський завод 
трубопровідної арматури», офіційну інформацію із 
визначенням фондової біржі, на якій будуть відбуватися 
торги, та дату проведення перших торгів буде 
опубліковано в офіційному виданні Фонду державного 
майна України – газеті «Відомості приватизації». 
 Лист ФДМУ від 06.07.2009 №10-34-9530 

4. 30.06.2009 Колективне звернення 
Пилипенко О.М. та ін. 
вул. Першотравнева, 48 

с. Петрівці  
Полтавської обл. 

Щодо розпаювання 
землі та майна  ДП 

«Сільськогосподарське 
підприємство           
ім. Іваненка» 

Заступник  Голови ФДМУ 
 Потімков Олександр Юрійович 

Заявникам надано відповідь, що Фонд  державного 
майна України включив ДП «Сільськогосподарське 
підприємство ім. Іваненка» до проекту розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у 
додатки 1 та 2 до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2008 року № 1517». У разі 
включення ДП «Сільськогосподарське підприємство ім. 
Іваненка» до зазначеного переліку, воно буде 
приватизовано відповідно до чинного законодавства. 
 Лист ФДМУ від 23.07.2009 №10-21-10558 
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