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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. 03.02.2009 Касьяненко В.М. 

вул. Леніна, 282,  
м.Авдіївка, Донецька обл., 

86062 

Щодо виділення приміщень для 
музею  Ю.Нікуліна 

Заступник Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

 
Заявниці надано відповідь, що нежитлові 
будинки та приміщення, які належать до 
державної власності, знаходяться в сфері 
управління міністерств, відомств та 
інших центральних органів виконавчої 
влади. На підставі аналізу інформації, яка 
надходить від центральних органів 
виконавчої влади на вимогу робочої 
групи з координації роботи щодо 
ефективного використання нежитлових 
будинків та приміщень у м. Києві, які 
належать до державної власності, 
створеної відповідно до розпорядження 
КМУ від 25.10.2002 № 605-р, ФДМУ 
здійснюється робота щодо вирішення 
питань розміщення суто центральних 
органів виконавчої влади. Для вирішення  
питання щодо оренди приміщення для 
музею необхідно звернутись до 
Регіонального відділення ФДМУ по м. 
Києву.  
Лист від 03.03.2009 №10-16-2885. 



2. 10.02.2009 Дмитрусенко С.С. 
вул. Кавказька,11, кв 14,  

 м.Київ, 03035 

Щодо орендного підприємства 
"Київсоюзшляхпроект" 

В.о. заступника Голови ФДМУ  
Сачівко Андрій Іванович 

 
Заявнику надано роз’яснення, що з 5 
травня 1992 року державне підприємство 
"Київсоюзшляхпроект" було перетворено 
в орендне підприємство 
"Київсоюзшляхпроект", яке набуло 
колективної форми власності з моменту 
державної реєстрації статуту орендного 
підприємства. 
 Лист від 10.03.2009 № 10-31-3172. 

3. 25.02.2009 Дудко П.І. 
вул. Енгельса, 64, кв.4,    

м. Ужгород, 
  88009 

 

Щодо продажу ВАТ "Укртелеком" Заступник  Голови ФДМУ  
Потімков Олександр Юрійович 

 
Заявнику надано роз‘яснення, що 
розпорядженням КМУ від 03.12.2008  
№ 1517 затверджено перелік об‘єктів, що 
підлягають підготовці до продажу в 2009 
році, до якого включено ВАТ 
"Укртелеком".  
Лист від 05.03.09 № 10-17-3029. 

4.  25.02.2009 Федосова В.І. 
вул. Р.Люксембург, 

 2-б, кімн. .513,  
м. Донецьк, 83001 

Щодо передачі гуртожитку  до 
комунальної  власністі 

В.о. Голови ФДМУ 
Парфененко  Дмитро Миколайович 
 
Заявниці надано  роз’яснення, що  
гуртожиток знаходиться на балансі 
державного підприємства "Науково-
дослідний центр інформаційних 
технологій "Інститут економіки 
промисловості НАН України". Рішення 
щодо передачі  гуртожитку до 
комунальної власності територіальної 
громади м. Донецька має прийняти 
Національна академія наук України та 
Донецька міська рада.  
Лист від 19.03.2009 №10-22-3731. 


