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№ 
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. 12.01.2010 Погребняк А.С., 

вул. Луначарського,20А, 
кв.7  

м. Київ  

Щодо діяльності СЗАТ 
«Авіакомпанія «МАУ» 

 

Заступник  Голови ФДМУ 
Потімков Олександр Юрійович 

 
Заявнику надано відповідь, що ФДМУ є акціонером, 
який володіє пакетом акцій у розмірі 61,58% статутного 
капіталу СЗАТ «Авіакомпанія «МАУ» та, в межах 
належних державі корпоративних прав, відповідно до 
вимог Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності» представлений в органах 
управління та контролю Компанії, а саме загальних 
зборах акціонерів, спостережній раді та ревізійній 
комісії. 
В той же час, оскільки відповідно до п.17.1 ст.17 статуту 
СЗАТ «Авіакомпанія «МАУ» управління повсякденною 
діяльністю Компанії здійснюється виконавчим органом, 
розгляд порушених у зверненні питань відноситься до 
компетенції її виконавчого органу, а саме правління, під 
керівництвом президента Компанії. 
Одночасно заявнику було повідомлено, що оскільки 
президент є підзвітним спостережній раді та несе 
відповідальність за діяльність компанії та належне 
виконання своїх посадових обов’язків, Фонд звернувся 
до СЗАТ «Авіакомпанія «МАУ» з метою отримання 
вичерпної інформації з порушеного у зверненні питання 
та у разі необхідності – прийняття відповідних 



управлінських рішень. 
 Лист ФДМУ від 09.02.2010  №10-27-1396 
 

2. 19.01.2010 Тучков А.В., 
вул. Кірова,1, 
с. Кирсанівка, 

Нижньогірський р-н, 
АРК 

 

Щодо продажу будівлі 
магазину  

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

 
Заявнику надано відповідь, що будівля магазину, який 
знаходиться за адресою: АРК, Нижньогірський р-н, с. 
Кирсанівка, вул.Зарічна,1а не увійшла до статутного 
фонду ВАТ «Нижньогірський» під час приватизації та є 
об’єктом державної власності. 
Наказами ФДМУ від 30.01.2002 № 169 та від 28.11.2003 
№ 2146 будівля магазину, що знаходиться на балансі 
ВАТ «Нижньогірський» була включена до переліку 
об’єктів державної власності групи А, що підлягають 
приватизації шляхом продажу на аукціоні. 
Наказом ФДМУ від 28.02.2007 № 38-р регіональному 
відділенню ФДМУ в АРК та м. Севастополі надані 
повноваження по здійсненню приватизації майна, що 
знаходиться на території Автономної Республіки Крим 
та належить до державної власності. 
Враховуючи викладене, з питання придбання вказаного 
майна заявнику було запропоновано звернутися до 
державного органу приватизації за місцем розташування 
об’єкта приватизації, а саме до регіонального відділення 
ФДМУ в АРК та м. Севастополі. 
Лист ФДМУ від 17.02.2010   №10-20-1839 
 

3. 21.01.2010 Гуренко К.В., 
вул Попова, 35,  
м. Шахтарськ, 
Донецька обл. 

 

Щодо  надання 
переліку підприємств, 
які пропонуються до 
продажу, та стосовно 

придбання 
мартенівської печі 

 

В.о. заступника  Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

 
Заявнику повідомлено, що інформація про продаж 
об’єктів державної власності публікується у газеті 
«Відомості приватизації» - офіційному виданні ФДМУ, 
додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію». Газета виходить щосереди. Електронну 
версію газети можна знайти на офіційному веб-сайті 



Фонду: www.spfu.gov.ua. 
Що стосується другого питання, то практика 
приватизації свідчить, що продаж окремо мартенівської 
печі не передбачено, оскільки ця споруда входить до 
складу цілісного майнового комплексу державного 
підприємства, яке приватизується відповідно до чинного 
законодавства про приватизацію. 
Лист ФДМУ від 01.02.2010  №10-20-1141 
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