
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. 03.11.2009 Павликівський Б.М., 

вул. Української дивізії, 
4/2,  

м.Івано-Франківськ  

Щодо захисту 
державних інтересів 

стосовно ВАТ «Оріана» 
 

Заступник  Голови ФДМУ 
Бухаленков Сергій Олександрович 

 
Заявнику надано відповідь, що ухвалою від 04.04.08 по 
справі № Б-7-11/283 господарський суд Івано-
Франківської області, керуючись п.16 ст.13 Закону 
України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» за клопотанням комітету 
кредиторів тимчасово поклав виконання обов’язків 
керівника ВАТ «Оріана» на розпорядника майна, до 
призначення, в порядку визначеному законодавством та 
установчими документами, нового керівника боржника. 
Власник державного пакета акцій ВАТ «Оріана» у 
розмірі 99,99% його статутного капіталу – Фонд 
державного майна України скористався своїм правом і 
відповідно до Закону України «Про господарські 
товариства», Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності» та Статуту  ВАТ «Оріана» наказом 
від 02.10.09 №1557 призначив в.о. голови правління 
товариства Тищенка О.О.. 
З метою вирішення питання виключно у правовому полі 
Фонд виступив з ініціативою щодо скликання чергових 
загальних зборів акціонерів товариства за результатами 
діяльності у 2008 році з включенням до порядку денного 
зборів питання щодо переобрання персонального складу 



органів управління товариства. 
 Лист ФДМУ від 30.11.2009 № 10-17-17396 
 

2. 10.11.2009 Мінчинський С.Й., 
вул. Відінська, 27/12 

м. Рівне 
 

Щодо вилучення 
приміщень гуртожитку 
по вул. Відінській, 27  
АТЗТ  «Рівнебуд»  

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

 
Заявнику надано відповідь, що центральним апаратом 
Фонду державного майна України було доручено 
регіональному відділенню ФДМУ по Рівненській області 
вжити дієвих заходів спрямованих на забезпечення 
здійснення регіональним відділенням своїх обов’язків 
відповідно до вимог законодавства та повернення всього 
гуртожитку до державної власності. 
На даний час відповідна робота триває. 
Центральний апарат Фонду буде всіляко контролювати 
дії регіонального відділення ФДМУ по Рівненській 
області по вищезазначеному питанню та в подальшому 
сприяти захисту конституційних прав громадян на 
житло.   
Лист ФДМУ від 02.12.2009 №10-25-17611 
 

3. 30.11.2009 Трудовий коллектив ДП 
«Сільськогосподарське 

підприємство 
«Іллінецьке», 
вул. Леніна, 6,  
с. Іллінецьке, 

Іллінецький р-н, 
Вінницька обл. 

 

Щодо  включення  ДП 
«Сільськогосподарське 

підприємство 
«Іллінецьке» до 

переліку державних 
підприємств, які 
підлягають 

приватизації у 2009 
році 

 

В.о. заступника  Голови ФДМУ 
Білоцерковець Ігор Леонтійович 

 
Заявникам повідомлено, що    ДП «Сільськогосподарське 
підприємство «Іллінецьке» було включене до додатку 2 
проекту розпорядження КМУ «Про внесення змін у 
додатки 1 і 2 до розпорядження КМУ від 03.12.2008 № 
1517», який листом ФДМУ від 29.10.09 № 10-19-15754 в 
установленому порядку було направлено до Кабінету 
Міністрів України на затвердження. 
Відповідно до витягу з протоколу №78 засідання КМУ 
від 02.12.2009 розгляд зазначеного проекту 
розпорядження відкладено. 
Згідно з дорученням КМУ від 01.12.2009 №67614/1/1-09 
ФДМУ буде сформовано та затверджено перелік 
підприємств, які підлягають підготовці до продажу у 



 
 
 

2010 році, до якого також буде включено ДП 
«Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке» 
Лист ФДМУ від 09.12.2009  №10-19-17891 
 

3. 30.11.2009 Мешканці гуртожитку,  
пр. Генерала Острякова, 

51,  
м. Севастополь 

 

Щодо  передачі 
гуртожитку у 

комунальну власність 
територіальної громади 

м. Севастополь 

В.о. заступника  Голови ФДМУ 
Пількевич Віталій Людвікович 

 
Заявникам повідомлено, що передача об’єктів права 
державної та комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а 
також об’єктів права комунальної власності у державну 
власність безоплатно або шляхом обміну здійснюється 
відповідно до Закону України від 03.03.1998 № 147/98-
ВР «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності». 
Керуючись цим Законом України та п.73 «Програми 
сталого соціально-економічного, екологічного і 
культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 
року», затвердженої постановою КМУ від 27.07.2006 № 
1017, де передбачена передача в установленому порядку 
об’єктів житлового фонду Чорноморського Флоту 
Російської Федерації у комунальну власність 
територіальної громади міста, ФДМУ листом від 
11.12.09 № 10-24-18072 звернувся до Голови 
Севастопольської міської державної адміністрації 
Куніцина С.В. з клопотанням щодо сприяння у 
вирішенні питання передачі зазначеного гуртожитку у 
комунальну власність територіальної громади м. 
Севастополя. 
 
 Лист ФДМУ від 11.12.2009 №10-24-18096 
 


