
Розпорядник інформації: Фонд державного майна України, Закарпатська область 

адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька 60 

 

Запит на отримання публічної інформації 
Запитувач інформації: Ключівський Юрій Васильович, 

адреса: 88 000, м. Ужгород, вул. Богомольця 21/3, 

e-mail: ucias@ukr.net, тел.: +380-987312338. 

 

 У відповідності до статей Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу 

надати, в електронному виді наступну інформацію/дані:  

 

1. Чи є Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях (код ЄДРПОУ 42899921) правонаступником Регіонального відділення ФДМУ по 

Закарпатській області (код ЄДРПОУ 22111310), діяльність якого припинено 18.11.2020 року. 

 

2. Якщо так, чи володіє Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях інформацією про діяльність Регіонального відділення ФДМУ по 

Закарпатській області, з дати його заснування – 15.06.1994 року. 
 

 3. Якщо так, то попрошу надати інформацію про початок «великої» приватизації в 

Закарпатській області і дату її завершення (в разі, якщо мало місце: завершення, призупинення 

чи припинення). 

 

 4. Роздержавлення майна державних підприємств, по Закарпатській області, конкретно:  

 

 4.1. Кількість роздержавлених об’єктів/підприємств «великої» приватизації: 

 4.1.1. По районах області. 

 4.1.2. По галузях/сферах народного господарства. 

 4.1.3. По роках. 

 

 4.2. Підстава для приватизації конкретного об’єкту/підприємства: 

 4.2.1. Закон України, Постанова Кабінету міністрів України, Наказ по міністерству та/чи 

відомству, Наказ по ФДМУ, Наказ по РВ ФДМУ. 

 4.2.2. Інші документи - підстава для роздержавлення, по кожному об’єкту/підприємству.  

   

  5. Результати приватизації по Закарпатській області, по кожному об’єкту/підприємству: 

 5.1. Повна назва та місце розташування. 

 5.2. Дата початку та завершення приватизації. 

 5.3. Статус (юридичний) об’єкту/підприємства на момент завершення приватизації. 

 5.4. Розмір статутного фонду, номінал й кількість акцій на момент завершення приватизації.  

  5.5. Кількість акціонерів (всього) на момент завершення приватизації. 

 

 6. Наявні звіти, довідки та інша інформація (помісячна, щоквартальна, по роках), які 

готувались по діяльності, щодо роздержавлення майна державних підприємств з боку: РВ ФДМУ 

по Закарпатській області (код ЄДРПОУ 22111310) та РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), а також – коли і де були оприлюднені (якщо були). 

 

 7. Перелік офіційних видань (друкованих та Інтернет-ресурсів) ФДМУ та РВ ФДМУ. 

  

 Відповідь на запит, прошу надіслати на електронну адресу: ucias@ukr.net.  

 

 

 

          4 грудня 2022 року 

 

 

     Ю.Ключівський 
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