Додаток 2
Ви запитуєте

№
п/п
1
1.

Дата
надходження
звернення
2
02.10.2009

Автор звернення
(прізвище, ім‘я та побатькові, адреса, професія,
пенсіонер, де навчається)
3
Колективне звернення
працівників КДП
«Ізумруд»
вул. Сім’ї Сосніних, 11
м. Київ,
МСП - 680

Зміст
запитання
4
Щодо фінансовоекономічної ситуації,
яка скалалася на
підприємстві

Прізвище, ім’я та по-батькові посадової особи, яка
надала відповідь (роз’яснення)
зміст даної відповіді
(роз’яснення)
5
Заступник Голови ФДМУ
Бухаленков Сергій Олександрович
Заявникам надано відповідь, що у Фонді державного
майна України 21.10.2009 відбулася нарада, на якій була
обговорена ситуація, що склалася на підприємстві та
надано доручення генеральному директору КДП
«Ізумруд» щодо поліпшення фінансово-економічної
діяльності підприємства.
Фонд державного майна України постійно тримає на
контролі ситуацію на КДП «Ізумруд».
Лист ФДМУ від 30.10.2009 № 10-21-15827

2.

05.10.2009

Колективне звернення
мешканців гуртожитку
ВАТ «Автобусний парк»
вул. Стеценка, 58
м. Вінниця

Щодо вилучення
будівлі гуртожитку зі
статутного капіталу
ВАТ «Автобусний
парк»

Заступник Голови ФДМУ
Потімков Олександр Юрійович
Заявникам надано відповідь, що намагаючись допомогти
мешканцям гуртожитку захистити свої конституційні
права на житло, регіональне відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій області
підготувало та направило до прокуратури Вінницької
області матеріали для подання позову до господарського
суду про вилучення із статутного капіталу ВАТ
«Автобусний парк» будівлі гуртожитку, визнання за
державою в особі регіонального відділення права
власності на цю будівлю та передачу її у комунальну

власність територіальної громади м.Вінниця. На період
розгляду справи запропоновано ініціювати питання про
забезпечення позову шляхом накладення арешту на жилі
та нежилі приміщення гуртожитку, заборони БТІ
здійснювати реєстрацію виникнення, набуття, переходу
та припинення прав власності на приміщення, заборони
ВАТ «Автобусний парк», державній виконавчій службі
та будь-якій іншій особі здійснювати, спрямовані на
виселення та переселення мешканців гуртожитку,
відчуження жилих та нежилих приміщень гуртожитку, їх
перебудову та реконструкцію.
Питання захисту прав мешканців гуртожитку перебуває
під постійним контролем РВ ФДМУ по Вінницькій
області.
Лист ФДМУ від 23.10.2009 №10-21-15512
3.

19.10.2009

Дьоміна П.В.
вул. 200-річчя Кривому
Рогу , 2, кв.58
м. Кривий Ріг
Дніпропетровська обл.

Щодо порушення ВАТ
«АрселорМіттал
Кривий Ріг» умов
договору купівліпродажу в частині
трудового
законодавства

Заступник Голови ФДМУ
Потімков Олександр Юрійович
Заявнику повідомлено, що Фондом державного майна
України при проведенні перевірки виконання умов
на
договору
купівлі-продажу
безпосередньо
підприємстві були розглянуті та опрацьовані матеріали
стосовно порушення трудового законодавства. За
наданою інформацією встановлено, що переведення
заявника на роботу в УЖКГ було здійснено управлінням
персоналу підприємства на підставі його особистої
заяви, результатів медичної комісії й з урахуванням
рекомендацій МСЕК.
Отже,
переведення
було
оформлено
ВАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» у відповідності з вимогами
чинного законодавства, а оплату двотижневого періоду
роботи, пов’язаної з переведенням на легшу роботу,
здійснено згідно з Кодексом законів про працю України.
Лист ФДМУ від 03.11.2009 №10-23-15976

4.

21.10.2009

Колективне звернення
мешканців гуртожитку
«Харківського
велосипедного заводу ім.
Г.І.Петровського»
вул. Плеханівська, 49
м. Харків

Щодо відновлення
порушених прав
мешканців гуртожитку

В.о. заступника Голови ФДМУ
Шмуляр Олег Васильович
Заявникам надано відповідь, що Фонд державного
майна України не погоджував план санації ЗАТ
«Харківський
велосипедний
завод
ім.
Г.І.Петровського».
Окрім цього було зазначено, що 05.11.2009 Фондом
подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського
суду Харківської області від 27.10.2009 по справі №
40/220-09.
Зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо гуртожитку
у м.Харкові по вул. Плеханівській, 49, Фонд і в
подальшому має намір проводити відповідну роботу для
відновлення порушених прав мешканців, а саме
вилучення з незаконного володіння ЗАТ «Харківський
велосипедний
завод
ім.
Г.І.Петровського»
вищезазначеного гуртожитку в судовому порядку.
Лист ФДМУ від 23.11.2009 №10-25-16998

