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Ви запитуєте 

 

№ 
п/п 

дата 
надходжен

ня 
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. 05.02.08 Дорогун Є.І. 

вул. Толстого, 11, кв. 51,  
м.Джанкой, АР Крим, 

96100 

Щодо діяльності                    
ВАТ “Джанкойський 

машинобудівний завод” 

Заступник Голови ФДМУ 
Гриненко Анатолій Степанович 
Заявника повідомлено, що у випадку 
виникнення пропозицій або зауважень 
до роботи правління  
ВАТ “Джанкойський машинобудівний 
завод” він має право звернутись до 
Наглядової ради Товариства з метою 
захисту свої прав акціонера. Відповідно 
до ст. 10 Закону України “Про 
господарські товариства” на вимогу  
акціонера Товариство зобов’язане 
надавати інформацію про свою 
діяльність. 
Лист від 05.03.08 №10-17-3099. 

2. 09.02.08 Пінчуков О.К. 
а/с 887,  

 м.Вінниця 21009 

Щодо використання 
приватизаційного майнового 

сертифіката 

Заступник Голови ФДМУ  
Потімков Олександр Юрійович 

Заявнику надано відповідь, що 
відповідно до законодавства України 
кінцевим терміном використання ПМС 
було встановлено 1 травня 1999 року. 
Продаж акцій підприємств, які зараз 



приватизуються, здійснюється 
виключно за грошові кошти. Виплата 
грошової та іншої компенсації за 
невикористані громадянами ПМС 
чинним законодавством України не 
передбачена.  
 Лист від 15.02.08 № 10-40-2096. 

3. 13.02.08 Криворот Є.В. 
вул. Зої  Космодем‘янської 

13,    
м. Носівка, 

 Чернігівська обл., 17101 
 

Щодо приватизації об‘єкта 
незавершеного будівництва 

Заступник  Голови ФДМУ  
Потімков Олександр Юрійович 

Заявниці надано роз‘яснення, що 
порядок приватизації об‘єктів 
незавершеного будівництва визначений 
Законами України “Про приватизацію 
невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)”,“Про особливості 
приватизації об’єктів незавершеного 
будівництва” та іншими законодавчими 
та нормативними актами про 
приватизацію об’єктів державної 
власності, в т.ч. разом із земельною 
ділянкою, на якій розташований об’єкт 
приватизації. 
Лист від 18.02.08 № 10-20-2141. 

4.  22.02.08 Вовк Н.О. 
вул. Набережна, 100, 

ст. Плавні,  
Василівський р-н, 

Запорізька обл., 71613 

Щодо оренди державного майна Заступник Голови ФДМУ 
Лєдомська Світлана Юріївна 

Заявниці надано  роз’яснення, що  
обов’язковість проведення конкурсу на 
право оренди нового державного майна 
встановлена ст. 76 Закону України 
“Про Державний бюджет України на 
2008 рік” на 1 рік. Уся процедура 
оформлення орендних відносин 
проводиться за місцем знаходження 
орендного майна. 
Лист від 27.02.08 №10-16-2694. 

 


