
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. 02.07.2010 Лук’янчук Н.П., 
вул. О.Пчілки, 21, кім.14, 

м. Ковель, 
Волинська обл., 

45008 

Щодо передачі 
гуртожитку у 

комунальну власність 
 

Заступник  Голови ФДМУ  
Григоренко Євген Миколайович 

Заявниці надано відповідь, що гуртожиток, 
розташований у м.Ковелі по вул. О.Пчілки, 21, згідно з 
договором купівлі-продажу від 14.09.1993 №10 
приватизований у складі цілісного майнового комплексу 
КП «Волиньбуд» та включений до його статутного 
капіталу. По завершенню приватизації, за рішенням 
загальних зборів співвласників, гуртожиток було 
передано на баланс КП «Ковельбуд». Відповідно до 
Закону України «Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків» рішення щодо передачі 
гуртожитку у власність територіальної громади 
приймається власником гуртожитку або судом за 
поданням місцевої ради, на території якої знаходиться 
гуртожиток.  
  
Лист ФДМУ від 13.07.2010  №10-22-9067 
 



 

2. 05.07.2010 Горбач В.П., 
пров Пролетарський, 1,  

м. Шпола, 
Черкаська обл., 

20600 
 

Щодо можливості 
здійснення обміну 

приватного нерухомого 
майна на нерухоме 

майно державної форми 
власності  

Заступник  Голови ФДМУ  
Миронюк Ігор Миколайович 

Заявнику повідомлено, що Господарським кодексом 
України  визначено, що майно, віднесене 
законодавством до основних фондів, яке належить до 
державної або комунальної власності, не може бути 
об’єктом міни (бартеру), у разі якщо друга сторона 
договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи 
комунальним підприємством. Враховуючи 
вищевикладене, на думку Фонду державного майна 
України, нерухоме майно державної власності підлягає 
обміну тільки на нерухоме майно державної або 
комунальної власності. 
 
Лист ФДМУ від 27.07.2010   №10-20-9910 
 

3. 19.07.2010 Походзяєва І.В., 
вул. Грюнвальдська, 3,  

кв. 8-А, 
м.Львів, 79044 

 

Щодо  приватизації 
державного пакета 
акцій  у статутному 

капіталі                
ПАТ «Фольксбанк» 

Перший заступник  Голови ФДМУ 
Сосновий Володимир Йосипович 

Заявниці повідомлено, що до об’єктів державної 
власності, що підлягають приватизації, належать в т.ч. 
державні акції у майні господарських товариств та 
інших об’єднань, які класифікуються, як об’єкти групи Е 
згідно з Законом України «Про Державну програму 
приватизації». Відповідно до наказу Фонду від 
29.07.2010 №1099 державний пакет акцій ПАТ 
«Фольксбанк» включено до Переліку об’єктів групи Е, 
які підлягають приватизації у 2010 році за участю 
центрального апарату Фонду. Враховуючи 
вищевикладене, Фонд державного майна України в 
установленому порядку опублікує інформацію щодо 
подальших дій стосовно державного пакета акцій  ПАТ 
«Фольксбанк» та забезпечення його приватизації на 
конкурентних засадах. 
  
Лист ФДМУ від 04.08.2010  №10-27-10332 
 


