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 ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                               Шановний Павле Дмитровичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення, що 

стосується питання дотримання вимог чинного законодавства під час  

проведення державної реєстрації зміни форми власності юридичної особи - 

Державного підприємства «Запорізьке» (код ЄДРПОУ 00724821)  (далі – ДП 

«Запорізьке»).  

Насамперед слід зазначити, що ДП «Запорізьке» здійснювало свою 

господарську діяльність, пов’язану із вирощування сільськогосподарських 

культур та здійснення іншої діяльності у рослинності на земельних ділянках, 

розташованих на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області, які передані у його користування для вказаних 

цілей.  

Станом на сьогодні, з невідомих на те причин, відбулась реорганізація  

ДП «Запорізьке», в результаті якого було змінено форму власності 

підприємства, засновником якого, до цього, було Міністерство аграрної 

політики України.  

Відтак, згідно інформації Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України, ДП «Запорізьке» було реорганізовано у Колективне 



сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», засновниками якого є фізичні 

особи: Водяницька І.І., Водяницький Р.І., Касярум В.І.  

Тобто, в результаті проведення державної реєстрації зміни форми 

власності ДП «Запорізьке», було змінено форму власності з державної на 

колективну, що прямо суперечить чинному законодавству України, оскільки у 

відповідності до ст.ст. 14, 41, 142 Конституції України та ст.ст. 325, 326, 327 

Цивільного кодексу України, в Україні існують наступні форми власності: 

державна, приватна та комунальна.  

Таким чином, з метою з’ясування дійсних обставин справи, прошу Вас, 

шановний Павле Дмитровичу, в межах наданих Вам повноважень, надати мені 

наступну інформацію: на яких правових підставах та чи дотримано вимоги 

чинного законодавства України під час проведення державної реєстрації зміни 

форми власності ДП «Запорізьке», в результаті якої було утворене Колективне 

сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» (код ЄДРПОУ 00724821), що 

розташовується на території Новоолександрівської сільської ради, Запорізького 

району, Запорізької області. 

 Про результати розгляду депутатського звернення прошу 

проінформувати мене у визначений законодавством термін. 

 

 

 

  З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 

 

 


