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(роз’яснення) 
 

1 2 3 4 5 
1. 12.12.08 Гурін Ю.П. 

вул. Будіщанська,5, 
кв.17, м. Київ, 02097 

Щодо приватизації 
нежитлового 
приміщення 

Перший заступник Голови ФДМУ  
Петров Віктор Михайлович 

 
Заявнику надано відповідь, що викуп нежитлового 
приміщення, яке належить до комунальної 
власності, приватизується за рішенням органів 
місцевого самоврядування. 
 
 Лист від 24.12.08 № 10-40-18770. 
 

2. 23.12.08 Євченко В.М. 
вул. Предславинська,35, 

оф.324,  
м. Київ, 03150 

 

Щодо діяльності 
довірчого товариства 

"Ірвус-Інвест" 

Перший заступник Голови ФДМУ 
Петров Віктор Михайлович 

Заявнику надано роз‘яснення, що його відносини з 
довірчим товариством "Ірвус-Інвест" регулюються 
умовами укладеного договору із зазначеним 
довірчим товариством. Укладений договір є 
цивільно-правовою угодою, неналежне виконання 
умов якого може бути оскаржене згідно з чинним 
законодавством України у судовому порядку. 

Державне регулювання і нагляд за 
діяльністю довірчих товариств покладено на 
Державну комісію з регулювання ринків 
фінансових послуг України.  
 



Лист від 24.12.08 № 10-40-18853. 
3. 23.12.08 Глушкова Т.М. 

вул. Олімпійська, 8, 
кв. 34, 

м. Бровари,  
Київська обл., 07403 

Щодо використання 
житлових чеків для 

приватизації 
державного майна 

Перший заступник Голови ФДМУ 
Петров Віктор Михайлович 

Заявниці надано інформацію, що видача 
житлових чеків у готівковій формі була 
передбачена Указом Президента України від 
08.08.1995 № 713/95 “Про заходи щодо введення 
у готівковий обіг житлових чеків ”, але згідно з 
Указом Президента України від 14.12.1996 
№1227/96 “Про визнання таким, що втратив 
чинність, Указу Президента України від 8 серпня 
1995 року № 713” вищезазначений Указ 
Президента України втратив чинність. Тому всі 
нормативні акти щодо використання житлових 
чеків у процесі приватизації державного майна, в 
тому числі наказ Фонду державного майна 
України від 28.03.1996 № 351/26 “Про 
затвердження порядку використання житлових 
чеків для приватизації житла та частини майна 
державних підприємств ”, про що йдеться у  
листі, вже не діють. 

Лист від 30.12.08 №10-40-19179. 

 


