
ЗВІТ 
 

Фонду державного майна України 

про результати моніторингу умов інвестиційної діяльності 

та стану роботи із зверненнями інвесторів за І півріччя 2015 року 

 

  Кількість звернень 

у звітному періоді 

Зміст звернень Зміст роботи із зверненнями 

1. Надання роз’яснень 

положень нормативно-

правових актів, усього  

у тому числі з питань : 

133   

 оподаткування - 

 

                                 -                        -                

 власності 16 

 

Щодо порядку подачі  заяв на приватизацію. 

 

Щодо переліків майна, що увійшло до 

статутного капіталу товариств, створених в 

процесі приватизації. 

 

Щодо особливостей застосування законів 

України «Про приватизацію державного 

житлового фонду» та «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків». 

 

Щодо застосування Закону України «Про 

особливості приватизації майна в 

агропромисловому комплексі». 

 

Щодо участі в аукціонах з приватизації об’єктів 

державної власності груп А, Д  та Ж, в т.ч. разом 

із земельними ділянками. 

 

Щодо особливостей застосування Закону 

Надано роз’яснення. 

 

Надано роз’яснення. 

 

 

 

Надано роз’яснення. 

 

 

 

 

 

Надано роз’яснення. 

 

 

 

Надано роз’яснення. 

 

 

 

Надано необхідні роз’яснення 
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України «Про управління об’єктами державної 

власності» з питань порядку розпорядження 

майном державних підприємств та акціонерних 

товариств, у статутних капіталах яких є 

державні частки. 

 

Щодо особливостей застосування Закону 

України «Про Державну програму 

приватизації». 

потенційним інвесторам, 

господарським товариствам та 

арбітражним керуючим. 

 

 

 

Надано роз’яснення. 

 

 

 сертифікації та 

ліцензування 

-                                   -                                                                                         - 

 реєстрації 86 Щодо надання інформації з Єдиного реєстру 

об’єктів державної власності.                                                       

 Надано роз’яснення. 

           

 повноважень 

центральних 

(місцевих) органів 

виконавчої влади 

2 Проведення тематичних зустрічей за участю 

секретарів  сільських та селищних рад 

Черкаської області. 

 

 

 

Надано роз’яснення щодо 

правових аспектів управління  

державним та комунальним 

майном, особливостей 

відчуження об’єктів права 

державної та комунальної 

власності. 

 з інших питань 29 

 

Щодо виконання умов договорів купівлі-

продажу. 

 

 

 

 

 

 

Звернення ТОВ «Інтегрітес» щодо потенційних 

дій Уряду у випадку неплатоспроможності ТОВ 

«ДТЕК» або його реорганізацією. 

 

Звернення ПАТ «Укртелеком» щодо надання 

згоди на списання з балансу ПАТ «Укртелеком» 

об’єктів приватизованого державного 

житлового фонду. 

Надано роз’яснення власникам 

об’єктів приватизації щодо 

нормативно-правової бази з 

питань здійснення органами 

приватизації контролю за 

виконанням умов договорів 

купівлі-продажу. 

 

Надано роз’яснення заявнику. 

 

 

 

Надано роз’яснення заявнику. 
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Звернення Компанії Остхем Венчерс Лімітед 

щодо внесення змін до договору купівлі-

продажу ЦМК Сєверодонецького державного 

виробничого підприємства «Об’єднання Азот». 

Надано роз’яснення заявнику. 

 

 

 

2. Розгляд  скарг, усього 

у т. ч. щодо роботи: 

2    

 центральних 

(місцевих) органів 

виконавчої влади 

-                                          -                             - 

 

 

 органів місцевого 

самоврядування 

-                                          -                             - 

 органів контролю -   

 податкових органів - - - 

 суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

-                                          -                                                                                           - 

 з інших питань 2 Щодо законності надання в оренду державного 

та комунального майна. 

 

Звернення гр. Чумаченко В.Г. щодо проведення 

перевірки законності передачі в користування 

будівель та приміщень Слов’янського хіміко-

механічного технікуму. 

Надано роз’яснення відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

Надана відповідь заявнику про 

те, що Прокуратуру Донецької 

області повідомлено про факти, 

наведені у заяві. 

3. Розгляд пропозицій, 

усього 

у тому числі щодо: 

17   

 поліпшення роботи 

центральних 

(місцевих) органів 

виконавчої влади 

- 

 

                                     - 

 

 

 

                      - 

 удосконалення 

нормативно-правових 

актів 

-                                      -                       - 

 реалізації соціальних 

проектів, у тому числі 

разом з центральними 

1 Щодо участі  у  розробці  Генеральної угоди про  

регулювання основних принципів норм 

реалізації соціально-економічної політики і 

Надано відповідь. 
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(місцевими) органами 

виконавчої влади 

трудових відносин в Україні. 

                            

 розвитку 

інвестиційної, 

виробничої та 

соціальної 

інфраструктури 

1 Щодо наповнення бази даних інвестиційно-

інноваційних проектів Черкаської області. 

 

 

 

Надаються відомості про 

потенційні об’єкти приватизації, 

що потребують внесення 

інвестицій. 

 

 стимулювання 

інвестиційної 

діяльності з боку 

центральних 

(місцевих) органів  

виконавчої влади 

3 Щодо пошуку потенційних покупців для 

продажу об’єктів приватизації та сприяння 

реалізації пропозицій. 

  

 

Щомісяця надається інформація 

про об’єкти, що пропонуються до 

продажу. 

 

 

 з інших питань 12 Щодо застосування Закону України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків». 

 

Щодо перенесення в зв’язку з економічними 

труднощами термінів виконання умов договору 

купівлі-продажу ОНБ, яким передбачено 

зобов’язання щодо переоформлення права 

власності забудовника та завершення 

будівництва. 

 

Звернення ПрАТ «Дніпроспецмаш» щодо 

надання згоди на укладення договору поруки за 

кредитним договором між ТОВ НВП 

«Укрремколіямаш» та АТ «Сбербанк Росії». 

 

 

Звернення ТОВ «УКРІСТГАЗ»  щодо внесення 

змін  до договору купівлі-продажу пакета акцій 

ПАТ «Харківська ТЕЦ-5». 

 

 

 

 

Надано відповідь заявникам. 

 

 

 

РВ ФДМУ по Черкаській обл. 

внесено зміни до 3 договорів 

купівлі-продажу ОНБ. 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику, що 

Фонд розгляне питання щодо 

доцільності укладення договору 

поруки після опрацювання 

додаткових документів. 

 

Надано відповідь заявнику, що 

Фонд розгляне питання щодо 

доцільності внесення 

запропонованих змін   після 

опрацювання додаткових 

документів. 
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Звернення ТОВ «Будівельна компанія 

«АРТБУД» щодо погодження передачі в оренду 

частини приміщень, розташованих в м. Києві по 

вул. П. Сагайдачного, 37. 

 

Звернення ПАТ «Укрпромавтошиноремонт» 

щодо здійснення перевірки стану виконання 

умов договору купівлі-продажу пакета акцій 

ВАТ «Українська акціонерна промислова авто 

шиноремонтна холдингова компанія 

«Укравтошиноремонт». 

 

Звернення ТОВ «Капітал Індекс Груп» щодо 

здійснення перевірки стану виконання умов 

договору купівлі-продажу пакета акцій ПАТ 

«Київський мотоциклетний завод». 

 

Звернення ТОВ «Інноваційна компанія «Леон» 

щодо здійснення перевірки стану виконання 

умов договору купівлі-продажу пакета акцій 

ЦМК Державної судноплавної компанії 

«Український комерційний флот». 

 

Звернення ТОВ «Адмірал-клуб» щодо 

здійснення перевірки стану виконання умов 

договору купівлі-продажу комплексу будівель 

та споруд, розташованих за адресою: Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. 11-та Лінія, 2. 

 

Звернення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

щодо здійснення перевірки стану виконання 

умов договору купівлі-продажу пакета акцій 

ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний 

комбінат «Криворіжсталь». 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

 

 

Надано відповідь заявнику. 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                                                            І. Білоус                                                                                                                                                                                                    
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