
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. 22.11.2010 Горб А.І., 
пров. Котляревського, 

14, кв. 6, 
 м. Верхньодніпровськ, 
Дніпропетровська обл., 

51600 

Щодо прискорення 
підготовки до 
приватизації 
недобудованої 

частини житлового 
будинку 

 

Заступник  Голови ФДМУ  
Миронюк Ігор  Миколайович 

 
     Заявника повідомлено, що Фонд 
своїм наказом від 13.12.2010 №1852 
включив недобудовану частину 12-
ти квартирного житлового будинку, 
розташованого за адресою: м. 
Верхньодніпровськ, пров. 
Котляревського, 14, до переліку 
об’єктів незавершеного будівництва 
державної власності, що підлягають 
приватизації.       
 
 Лист ФДМУ від 06.10.2010  №10-
25-13578 
  

2. 22.11.2010 Деркач Л.І., 
вул.Радужна,21,  кв.1, 

м. Одеса, 
65033 

Щодо приватизації 
ВАТ «Укртелеком» 

Заступник  Голови ФДМУ 
Миронюк Ігор Миколайович 

 
     Заявника повідомлено, що за 
даними Головного контрольно-
ревізійного управління України 
фінансово-господарська діяльність 
ВАТ «Укртелеком» протягом 
останніх двох років є збитковою, 
що пов’язане в першу чергу зі 
зменшенням об’єму наданих 
послуг. Для поліпшення такої 
ситуації необхідне погашення 
боргів, оновлення та модернізація 
устаткування товариства, 
розширення видів 
телекомунікаційних послуг та 
покращення їх якості. Тому Урядом 
було прийнято рішення про продаж 
державного пакета акцій ВАТ 
«Укртелеком». 
     Умови проведення конкурсу з 
продажу пакета акцій ВАТ 
«Укртелеком», затверджені 



 
 
 
 

розпорядженням КМУ від 
12.10.2010 №1948-р, містять 
широкий спектр зобов’язань 
потенційного покупця, які 
враховують як інтереси держави, 
так і споживачів послуг товариства. 
 
Лист ФДМУ від 08.12.2010   №10-
33-16971 
 

3. 25.11.2010 Ткаченко Л.М., 
вул. Юрківська, 18, 

 кв. 315,  
м. Київ,  
04080 

 

Щодо  гуртожитку   
ВАТ «1-й 

Експедиційний загін 
підводних та 
гідротехнічних 

робіт» 

Перший заступник  Голови 
ФДМУ 

Іванов Євген Ремович 
 

Заявницю повідомлено, що згідно з 
пунктом 3 наказу Фонду від 
10.11.1992 №477 «Про 
перетворення підприємств та 
організацій Українського 
міжгалузевого державного 
об’єднання річкового флоту 
«Укррічфлот» в акціонерні 
товариства» Фонд передав 
акціонерному товариству «1-й 
Експедиційний загін підводних та 
гідротехнічних робіт» будівлю 
гуртожитку за адресою м.Київ, вул. 
Юрківська, 18 із включенням 
відповідної будівлі до  статутного 
капіталу вищевказаного товариства. 
Таким чином, власником будівлі по 
вул. Юрківська, 18 у м.Києві, 
відповідно до статті 115 Цивільного 
кодексу України, є господарське 
товариство, якому передано майно 
у власність  засновниками і 
учасниками як внески. 
 
Лист ФДМУ від 23.12.2010  №10-
17-17856 
 


