Додаток 2
Ви запитуєте

№
п/п
1.

Дата
надходження
звернення
04.10.2010

Автор звернення
(прізвище, ім‘я та по
батькові, адреса,
професія, пенсіонер, де
навчається)
Шарагін Є.В.,
вул. Сонячна, 15,
кім.12,
м.Севастополь,
99000

Зміст
запитання
Щодо передачі
гуртожитку ВАТ
«Балаклавське
рудоуправління
ім. О.М. Горького»
у комунальну
власність міста

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка надала
відповідь (роз’яснення)
зміст даної відповіді
(роз’яснення)
Заступник Голови ФДМУ
Миронюк Ігор Миколайович
Заявнику повідомлено, що питання передачі об’єктів з
державної до комунальної власності врегульовані Законом України
«Про передачу об’єктів права державної та комунальної
власності». Відповідно до статті 3 цього Закону передбачено, що
ініціатива стосовно передачі об’єктів права державної та
комунальної власності може виходити відповідно від органів
уповноважених управляти державним майном, Національної
академії наук України, інших аналогічних самоврядних
організацій, яким передано у користування державне майно,
місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого
самоврядування.
Лист ФДМУ від 04.11.2010 №10-25-15085

2.

13.10.2010

Ільчук Л. А.,
вул.Лозовська,5,
м.Харків,
61017

Щодо захисту прав
трудового колективу
Державного
підприємства
«Харківський завод
електроапаратури»

Заступник Голови ФДМУ
Мангул Анатолій Ілліч
Заявника повідомлено, що Державне підприємство «Харківський
завод електроапаратури» входить до переліку об’єктів державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації».
З метою соціального захисту законних прав та інтересів
трудового колективу вищевказаного підприємства Фонд направив
пропозиції
Національному
космічному
агентству,
як
уповноваженому органу управління, про доцільність врахування
пропозицій трудового колективу стосовно вирішення соціального
блоку питань у разі ліквідації підприємства.
Лист ФДМУ від 02.11.2010 №10-21-14910

3.

20.10.2010

Кучер Г.М.,
вул. Білоцерківська,
10/13,
м. Львів,
79035

Щодо ситуації, яка
склалась навколо
гуртожитку по
вул. Білоцерківська,
10

у м. Львові

Заступник Голови ФДМУ
Миронюк Ігор Миколайович
Заявницю повідомлено, що Фонд з метою захисту
конституційних прав мешканців гуртожитку та зважаючи на
відсутність правових підстав для врахування вартості гуртожитку
по вул. Білоцерківська, 10 у м. Львові при визначенні розміру
статутного капіталу ВАТ «Іскра» звернувся до Господарського
суду Львівської області з позовною заявою про вилучення з
незаконного володіння гуртожитку та визнання права власності на
зазначений гуртожиток за державою в особі Фонду державного
майна України, третя особа – Львівська міська рада. На даний час
рішення суду не вступило в силу оскільки відповідач по справі
ВАТ «Іскра» звернувся з апеляційною скаргою на рішення суду
першої інстанції до Львівського апеляційного господарського суду.
Фонд, керуючись нормами законодавства, звернувся з позовом до
суду і як позивач по справі використовує надані йому процесуальні
права для відновлення конституційного права заявників на житло.
Лист ФДМУ від 22.10.2010 №10-25-14513

