
 

 

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. 14.05.08 Буряченко Т.С. 

 
с. Високогірне,16, 

кв.2,  
м.Ялта, 
АРКрим, 

98600 

Щодо гуртожитку 
ПРКС "Сімеїз" 

Заступник  Голови ФДМУ 
 Шмуляр Олег Васильович 

 
 Заявницю повідомлено, що Фонд звернувся до 
Генеральної прокуратури України з проханням 
перевірити у повному обсязі факти, викладені в 
зверненні, з метою недопущення порушення 
конституційних прав громадян на житло та 
вжиття відповідних заходів прокурорського 
реагування. 
Лист ФДМУ від 13.06.08 №10-25-8417. 
 
 



2. 15.05.08 Лебідь І.І. 
 

вул. Чайковського, 2, 
м. Бершадь, 

Вінницька обл., 
24400 

Щодо орендних 
відносин 

Заступник  Голови ФДМУ 
 Шмуляр  Олег Васильович 

 
 Заявнику надано роз’яснення, що Регіональним 
відділенням ФДМУ по Вінницькій обл. до 
договору оренди внесені відповідні зміни 
стосовно мети використання орендного майна та 
перерахування розміру орендної плати. 
Донараховану різницю в орендній платі 
орендарем сплачено до бюджету. 
 Лист ФДМУ від 11.06.08 №10-16-8268. 

3. 16.05.08 Сукнацька О.В. 
 

вул. 
Гордіюк,29,кв.179,    

м. Луцьк, 
Волинська обл., 

43024 

Щодо діяльності 
ВАТ "Луцька 

взуттєва фабрика"та 
виплати дивідендів  

Перший заступник Голови ФДМУ 
Петров Віктор  Михайлович 

 
 Заявниці надано відповідь, що відповідно до ст. 3 
Закону України "Про державне регулювання 
ринку цінних паперів" захист прав акціонерів 
здійснює Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку. Усі спірні питання, які 
виникають між акціонерами та акціонерним 
товариством, можуть бути врегульовані на 
загальних зборах або в судовому порядку. 
 Лист ФДМУ від 10.06.08 №10-40-8236. 



4. 21.05.08 Ракецький О.І. 
 

вул. Автозаводська,7, 
м. Полтава,  36000 

Щодо біржових 
торгів з продажу 
енергетичних 
компаній  

 Голова ФДМУ 
Семенюк-Самсоненко  Валентина Петрівна 

 
  Заявнику повідомлено, що Фондом не 
здійснювалась підготовка до проведення 
біржових торгів з продажу енергетичних 
компаній, продаж яких планувався в травні 2008 
року. Наказом ФДМУ від 06.05.08 № 518 торги з 
продажу 6-ти енергокомпаній на фондових 
біржах відмінено, ця інформація опублікована в 
газеті "Відомості приватизації" № 17 від 07.05.08. 
Лист ФДМУ від 30.05.08 №10-34-7800. 

 
  

 
 


