
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. 07.09.2010 Батор М.В., 
пров. Шкільний, 1, кім.17, 

с.Коржі, 
Баришівський р-н, 
Київська обл., 

07544 

Щодо захисту 
порушеного права на 

житло 
 

Заступник  Голови ФДМУ  
Миронюк Ігор Миколайович 

     Заявнику повідомлено, що питання гуртожитку (пров. 
Шкільний, 1, с. Коржі, Баришевського р-н, Київська 
обл.) знаходиться на вирішенні у Вищому 
господарському суді України для можливої подальшої 
передачі на розгляд до Верховного Суду України. Для 
позитивного вирішення питання Фонд звернувся до 
Генеральної прокуратури України з проханням вжити 
вичерпних заходів по відновленню порушених прав 
мешканців вищевказаного гуртожитку. Разом з тим, 
Фонд порекомендував регіональному відділенню ФДМУ 
по Київській області  звернутися до суду із позовом про 
скасування державної реєстрації права власності на 
вищезазначений об’єкт нерухомості за ТОВ «Торгово-
фінансовий дім «NAVIGATOR». 
       Таким чином, Фондом у рамках наявних 
повноважень вживаються заходи по захисту 
охоронюваних прав та законних інтересів мешканців 
гуртожитків.  
 
 Лист ФДМУ від 06.10.2010  №10-25-13578 
  



 
 
 

2. 21.09.2010 Руда А. С., 
вул.Леніна,6,   
с.Іллінецьке, 

Іллінецький р-н, 
Вінницька обл.,  

22712 

Щодо захисту прав 
трудового колективу та 

пенсіонерів ДП 
«Сільськогосподарське 

підприємство 
«Іллінецьке» на 

одержання земельних і 
майнових паїв 

Заступник  Голови ФДМУ 
Мангул Анатолій Ілліч 

Заявницю повідомлено, що Фонд стурбований 
ситуацією, яка склалася навколо приватизації  ДП 
«Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке». 
 З метою зняття соціальної напруги та забезпечення 
права працівників та пенсіонерів цього підприємства на 
одержання земельних і майнових паїв Фонд звернувся до 
Міністерства аграрної політики України з проханням 
прискорити передачу функцій управління майном ДП 
«Сільськогосподарське підприємство «Іллінецьке». 
Після отримання інформації від Міністерства аграрної 
політики України Фонд зможе розпочати процес 
приватизації вищевказаного підприємства. 
 
Лист ФДМУ від 01.10.2010   №10-21-13319 
 

3. 30.09.2010 Кіріяк С.А., 
просп. Незалежності, 117, 

кв. 3,  
м. Чернівці,  

58000 
 

Щодо  проведення 
рецензування Висновку 

спеціаліста-
автотоварознавця з 

визначення 
матеріального збитку 

Заступник  Голови ФДМУ 
Григоренко Євген Миколайович 

Заявника повідомлено, що відповідно до Закону України 
«Про судову експертизу» присвоєння чи позбавлення 
кваліфікації судового експерта фахівців, які не є 
працівниками державних спеціалізованих установ, 
належить до компетенції Центральної експертно-
кваліфікаційної комісії, що створюється при 
Міністерстві юстиції України. 
 
Лист ФДМУ від 07.10.2010  №10-36-13667 


