
 

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. 01.07.2009 Косенко С.В. 

с. Наталівка,  
Солонянський р-н, 

Дніпропетровська обл.  
 

 

Щодо передачі в 
оренду державного 

майна, яке не увійшло 
до статутних фондів 

господарських 
товариств, створених у 
процесі приватизації 
рибного господарства 

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
 Шмуляр Олег Васильович 

Заявнику надано відповідь, що передача в оренду ставків 
та інших гідротехнічних споруд, що не увійшли до 
статутних фондів ВАТ, для риборозведення передбачає 
укладення окремого договору, яким визначається право 
водокористування на умовах оренди та договору оренди 
земельної ділянки. Укладення цих договорів можливе 
лише за наявності у потенційного орендаря дозволу на 
спеціальне водокористування. 
 Лист ФДМУ від 30.07.2009 № 10-16-11074 
 

2. 07.07.2009 Городник І.М. 
вул. Красівського, 30б, 

кв.49, м. Стрий, 
 Львівська обл. 

Щодо державної частки 
в статутному фонді 
ВАТ «Львівгаз» 

Заступник  Голови ФДМУ 
Бухаленков Сергій Олександрович 

Заявниці повідомлено, що згідно з п.8 та додатком 2 до 
Постанови КМУ від 25.05.98 № 747 зі змінами та 
доповненнями «Про утворення НАК «Нафтогаз 
України», пакет акцій ВАТ «Львівгаз» розміром 27,55% 
від статутного фонду ВАТ, що залишається у державній 
власності, було передано до статутного фонду НАК 
«Нафтогаз України». Відповідно до положень статуту 
зазначеної компанії 100% акцій НАК «Нафтогаз 



 
 
 
 

України» належать державі в особі Мінпаливенерго.  
Лист ФДМУ від 23.07.09 № 10-17-10554 
 

3. 16.07.2009 Колективне звернення 
Косих К.С. та ін. 

вул. Западинська, 3-А, 
кв.32 
м. Київ 

 

Щодо  скасування 
наказу Фонду від 

25.05.2009 №761 про 
включення до переліку 
об’єктів державної 

власності групи А, що 
підлягають 

приватизації шляхом 
викупу, ЦМК 
відокремленого 
структурного 
підрозділу 

Укрсоюзсервісу 
«Виробнича філія 
Укрсоюзсервіс»  

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
 Шмуляр Олег Васильович 

Заявникам повідомлено, що Фонд державного майна 
України не вбачає законодавчих підстав для виключення 
ЦМК  відокремленого структурного підрозділу 
Укрсоюзсервісу «Виробнича філія Укрсоюзсервіс» з  
переліку об’єктів державної власності групи А, що 
підлягають приватизації шляхом викупу, та скасування  
наказу ФДМУ від 25.05.2009 №761. 
 Лист ФДМУ від 23.07.2009 №10-20-10588 

4. 28.07.2009 Колективне звернення 
Антоненко А.А. та ін. 

вул. Качалова, 12 
м. Кривий Ріг 

 

Щодо відчуження 
державного майна 

В.о.  заступника  Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

Заявникам надано відповідь, що Фонд  державного 
майна України листом від 15.01.2009 № 10-24-392 надав 
в установленому порядку погодження на відчуження 
нерухомого майна ДП «Рудоуправління ім. Кірова». 
Разом з тим, відповідно до Порядку відчуження об’єктів 
державної власності, питання щодо продажу зазначеного 
майна та контролю за дотриманням порядку відчуження 
цього майна покладається відповідно на ДП 
«Рудоуправління ім. Кірова» та Мінпромполітики. 
 Лист ФДМУ від 14.08.2009 №10-24-12044 
 


