Додаток 2
Ви запитуєте

№
п/п

Дата
надходження
звернення

Автор звернення
(прізвище, ім‘я та побатькові, адреса, професія,
пенсіонер, де навчається)

Зміст
запитання

1
1.

2
05.08.2009

3
Колективне звернення
мешканців
малосімейного
гуртожитку ВАТ
«Одеський припортовий
завод»
вул. Новобілярська, 26
м. Южне,
Одеська обл.

4
Щодо виключення із
статутного фонду ВАТ
«Одеський
припортовий завод»
малосімейного
відомчого гуртожитку

2.

10.08.2009

Сегеда Ю.А.
вул. Білостоноцького, 36,
оф.1
м. Дніпропетровськ

Щодо винесення
питання рейдерського
захоплення будинку
готелю
«Європейський» на
розгляд Міжвідомчої
комісії з питань
протидії
протиправному
поглинанню та
захопленню

Прізвище, ім’я та по-батькові посадової особи, яка
надала відповідь (роз’яснення)
зміст даної відповіді
(роз’яснення)
5
Заступник Голови ФДМУ
Бухаленков Сергій Олександрович
Заявникам надано відповідь, що малосімейний відомчий
гуртожиток, який розташований за адресою: вул.
Новобілярська,26 у м.Южне, Одеської обл. не увійшов
до статутного фонду Товариства та, на виконання Плану
приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод»,
переданий Фондом державного майна України –
органом, уповноваженим управляти цим майном,
Товариству для утримання та подальшої експлуатації на
підставі Договору зберігання від 14.04.07 №32,
укладеного строком на 20 років, терміном до
14.04.2027р.
Лист ФДМУ від 13.08.2009 № 10-17-11905
В.о. заступника Голови ФДМУ
Шмуляр Олег Васильович
Заявниці надано роз’яснення щодо порядку винесення
питання рейдерського захоплення будинку готелю
«Європейський» на розгляд Міжвідомчої комісії з
питань протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств. Відповідно до Положення про
Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств,
для
організації та інформаційного забезпечення роботи
Комісії створюється аналітична група, яка проводить

підприємств

роботу із збирання і моніторингу інформації; готує
порядок денний засідання Комісії, матеріали, що
підлягають розгляду на засіданні Комісії, проекти
рішень і надсилає їх членам Комісії; інформує членів
Комісії з питань її діяльності.
Лист ФДМУ від 02.09.09 № 10-25-12841

3.

07.08.2009

Кириченко І.Д.
вул. Червонофлотська, 5/6,
кв.6
м. Херсон

Щодо відключень
електроенергії у центрі
м. Херсон

В.о. заступника Голови ФДМУ
Нікітін Юрій Валентинович
Заявнику повідомлено, що договором купівлі-продажу
пакета акцій ВАТ «Херсонобленерго» від 28.05.2001
було передбачено зобов’язання покупця щодо
безперебійного постачання електроенергії споживачам,
«які
забезпечують
повну
сплату
спожитої
електроенергії». При цьому договором не передбачено
будь-яких пріоритетів у постачанні електроенергії чи
відключення її у випадку заборгованості споживачів в
залежності від району міста. Тобто, у разі наявності такої
заборгованості,
енергопідприємство
має
право
відключати електроенергію (за виключенням обмежень,
встановлених
законодавством
стосовно
певних
підприємств, установ, організацій).
Лист ФДМУ від 21.08.2009 №10-23-12338

4.

18.08.2009

Колективне звернення
Кучма О.Г. та ін.
вул. Гришка, 10, кв. 127
м. Київ

Щодо зарахування
зайво сплаченої
орендної плати по
договору оренди ЦМК
«Київського заводу
шампанських вин
«Столичний» та
інвентаризації нежилих
приміщень

В.о. заступника Голови ФДМУ
Пількевич Віталій Людвікович
Заявникам надано відповідь, що Фонд державного
майна України взяв надану інформацію до уваги і буде
вживати відповідних заходів реагування згідно з чинним
законодавством.
Лист ФДМУ від 28.08.2009 №10-16-12641

