
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. 19.04.2010 Коник О.Ю., 

а/с 44,  
м. Бердянськ 
Запорізька обл.   

Щодо захисту 
конституційних прав на 

житло 
 

Заступник  Голови ФДМУ  
Хотей Ігор Іванович 

Заявниці надано роз’яснення, що Фонд не вбачає 
можливості в скасуванні розпорядження ФДМУ від 
16.06.1993 № 124-РОМ та акта оцінки вартості цілісного 
майнового комплексу орендного підприємства 
«Бердянськбуд» в частині включення до них вартості 
гуртожитків по вул. Свободи,60, вул. Дюміна,102, вул. 
Червона,16 та 20, вул. Кірова,72 та 74 в м. Бердянську 
Запорізької області, а також виключення з Переліку 
житлових будинків, нежилих будівель та споруд, що є 
власністю ЗАТ «Бердянськбуд» в зв’язку з тим, що 
зазначені розпорядження та акт оцінки не містять 
конкретної інформації щодо гуртожитків, а мають 
узагальнюючий характер. 
Водночас, наказом ФДМУ від 29.04.2010 № 566 внесено 
зміни до Переліку житлових будинків, нежилих будівель 
та споруд, що є власністю ЗАТ «Бердянськбуд», якими із 
зазначеного Переліку виключено житлові будинки, 
розташовані за вищезазначеними адресами. 
 Лист ФДМУ від 30.04.2010  №10-21-5214 
 
 



2. 23.04.2010 Давидов В.А., 
вул. Набережна, 14, кв. 70, 

м. Рівне 
 

Щодо використання 
компенсаційних 
сертифікатів 
Ощадбанку  

Заступник  Голови ФДМУ  
Хотей Ігор Іванович 

 
Заявнику повідомлено, що відповідно до Закону України 
«Про приватизацію майна державних підприємств» від 
04.03.1992 № 2163-ХІІ та Державної програми 
приватизації майна державних підприємств на 1992 рік 
від 07.07.1992 № 2545-ХІІ було передбачено порядок 
випуску та обігу приватизаційних майнових сертифікатів 
для придбання громадянами України безоплатно, за 
номінальною вартістю, частки державного майна. 
Використання приватизаційних паперів здійснювалося 
шляхом їх обміну на паї, акції, та інші документи, що 
встановлювали та засвідчували право власності на 
частку державного майна відповідно до номіналу 
приватизаційного паперу. 
Відповідно до п.120 Державної програми приватизації на 
1998 рік, затвердженої Законом України від 12.02.1998 
№ 124/98-ВР, кінцевим терміном використання ПМС 
було встановлено 1 травня 1999 року, після чого вони 
були виведені з обігу. 
Виплата грошової та іншої компенсації за невикористані 
громадянами приватизаційні майнові сертифікати 
чинним законодавством не передбачена. 
Стосовно компенсаційних виплат власникам 
сертифікатів Ощадбанку, заявнику надано пораду 
звернутись безпосередньо до ВАТ «Ощадбанк». 
Лист ФДМУ від 30.04.2010   №10-22-5232 
 

3. 29.04.2010 Руденко В.Б., 
вул Кирило-

Мефодіївська,15, кв.44  
м.Київ 

Щодо  ситуації, яка 
склалася навколо 

спортивного комплексу 
«Стадіон «Старт» 

Заступник  Голови ФДМУ 
Миронюк Ігор Миколайович 

 
Заявнику надано роз’яснення щодо порядку включення 
спортивного комплексу «Стадіон «Старт» до переліку 
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають 
приватизації шляхом продажу за некомерційним 
конкурсом та повідомлено, що з метою зняття соціальної 



 
 
 
 
 

напруги навколо спортивного комплексу «Стадіон 
«Старт», наказом Регіонального відділення по м. Києву 
від 11.05.2010 №1200 зупинено приватизацію об’єкта 
державної власності групи Ж - спортивного комплексу 
«Стадіон «Старт», який розташований за адресою: м. 
Київ, вул. Шолуденко, 26-28/4. 
Лист ФДМУ від 19.05.2010  №10-20-5942 
 


