
 

 

 

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. 14.04.2009 Маляр С.С. 

пер. Корольова, 4  
м. Надвірна,  

Івано-Франківська обл. 

Щодо встановлення 
достовірного розміру 
статутного капіталу 

ВАТ «Надвірнянський 
лісокомбінат» 

В.о. заступника  Голови ФДМУ 
 Бухаленков Сергій Олександрович 

Заявнику надано роз’яснення, що на сьогоднішній день 
Фонд державного майна України не є єдиним акціонером 
ВАТ «НЛК», у зв’язку з чим Фонд не має права 
одноособово відміняти рішення Вищого органу 
товариства, яким є загальні збори акціонерів ВАТ. Крім 
цього, у зв’язку з відкриттям ліквідаційної процедури 
товариства у Фонду відсутні підстави та повноваження 
для розгляду питань, що стосуються встановлення будь-
якого іншого розміру статутного капіталу товариства. 
 Лист ФДМУ від 08.05.2009 №10-17-6478 



2. 08.04.2009 Федорук Г.С. 
вул. Сєдова, 12, кв. 1,  

м. Козятин,  
Вінницька обл., 22100 

Щодо  оплати робіт з 
нормативної грошової 
оцінки земельної 

ділянки  

В.о. заступника Голови ФДМУ 
Шмуляр Олег Васильович 

Заявниці повідомлено, що відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1619 «Про 
затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових 
робіт та надання послуг на платній основі державними 
органами земельних ресурсів» визначено основні вимоги 
щодо виконання земельно-кадастрових робіт та надання 
послуг державними органами земельних ресурсів, 
бюджетними установами та організаціями, які належать 
до сфери їх управління. Спільним наказом Державного 
комітету України із земельних ресурсів, Міністерства 
фінансів України, Міністерства економіки України від 
16.06.2001 № 97/298/124 встановлено розміри оплати 
земельно-кадастрових робіт та послуг. 
 Лист ФДМУ від 28.04.2009 №10-36-4967 

3. 07.04.2009 Власенко Н.О. 
вул. Червонопрапорна, 

буд. 44, кв. 44 
м. Київ,  03083 

Щодо надання 
роз’яснень з питань 

державного житлового 
фонду (передачі у 

комунальну власність) 

 В.о. заступника  Голови ФДМУ 
Пількевич Віталій Людвікович  

Заявниці повідомлено, що відповідно до ст. 4 -1 Закону 
України «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності» рішення щодо передачі об’єктів 
соціальної інфраструктури у комунальну власність 
приймаються органами, уповноваженими управляти 
державним майном, за згодою відповідних сільських, 
селищних, міських, районних у містах рад, а у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст – за 
згодою районних або обласних рад. 
Лист ФДМУ від 10.04.2009 №10-16-5030 

 
  

 
 


