
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. 16.06.2010 Бену Т.А., 
вул. Матросова, 44, 

м. Рені, 
Одеська обл., 

68800 

Щодо передачі 
державного майна 

 

Заступник  Голови ФДМУ  
Григоренко Євген Миколайович 

Заявниці надано відповідь, що відповідно до статті 4 
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. 
Таким чином, рішення щодо передачі у комунальну 
власність дитячого садочка «Чебурашка», який 
розташований за адресою: м. Рені, вул. Леніна, 126, має 
прийняти Міністерство транспорту та зв’язку та 
Ренійська міська рада. 
Крім того заявниці повідомлено, що відповідно до 
протоколу № 10 засідання Кабінету Міністрів України 
від 12.04.2010 зупинені будь-які дії щодо передачі та 
відчуження державного майна до прийняття 
відповідного рішення Уряду. 
  
Лист ФДМУ від 12.07.2010  №10-16-8989 
 



2. 24.06.2010 Димчук Л.С., 
вул. Гагаріна, 56,  

с. Плоске, 
Броварський р-н, 
Київська обл., 

07450 
 

Щодо ситуації, що 
склалася на ДП 

«Племінний завод 
«Плосківський»  

Заступник  Голови ФДМУ  
Григоренко Євген Миколайович 

Заявниці повідомлено, що ДП «Племінний завод 
«Плосківський» включено до переліку об’єктів права 
державної власності, які, відповідно до Закону України 
від 07.07.1999 № 847, не підлягають приватизації 
(додаток № 1). 
Згідно з чинним законодавством, в управлінні Фонду 
державного майна України перебувають державні 
підприємства, щодо яких прийнято рішення про їх 
приватизацію. Рішення щодо приватизації ДП 
«Племінний завод «Плосківський» Фондом не 
приймалося і відповідно функції з управління його 
майном до Фонду не передавалися. 
З огляду на наведене та відповідно до Тимчасового 
положення про Фонд державного майна України, 
затвердженого постановою Верховної Ради України від 
07.07.1992 № 2558-ХІІ заявниці було повідомлено, що 
вирішення питань, які порушені у зверненні, не належать 
до компетенції Фонду. 
Лист ФДМУ від 07.07.2010   №10-21-8736 
 



 
 
 
 
 

3. 25.06.2010 Меланчук В.В., 
вул. Заводська, 49,  
с. Руське-Поле, 
Тячівський р-н, 
Закарпатська обл. 

 

Щодо  припинення 
приватизації ДП 

«Руськополіське» 

Заступник  Голови ФДМУ 
Хотей Ігор Іванович 

Заявнику повідомлено, що відповідно до п.3 ст.12 
розділу 2 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» відмова від приватизації можлива 
тільки у випадках коли: особа, яка подала заяву, не може 
бути визнана покупцем, законодавством встановлено 
обмеження щодо приватизації підприємства, майно у 
встановленому порядку включено до переліку об’єктів 
(групи об’єктів), що не підлягають приватизації, об’єкт 
приватизації знаходиться в заповідній зоні, або 
розташований у прибережних захисних смугах морів, 
річок, озер на відстані ближче ніж 100 метрів від них. 
Оскільки ДП «Руськополіське» не підпадає під 
законодавчо встановлені обмеження, Фонд не має 
правових підстав для припинення приватизації. 
Лист ФДМУ від 23.07.2010  №10-21-9704 
 


