
ПЕРЕЛІК  

майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, 

розташованого на території України, яке повернено у власність держави за рішенням 

суду та щодо якого прийняті рішення Уряду 
 

1. 
Туристичний готель, що знаходиться в м. Черкаси по 

вул. Фрунзе, буд.29, до складу якого входить: готель 

(літ. А-9), прибудова (літ. А-2, А
I
-2, А

II
-2, А

III
-2), гаражі 

(літ. Б,В), трансформаторна (ТП), огорожа (№1), 

замощення (I).  

Рішення Господарського суду 

Черкаської області від 12.10.2011 у 

справі №17/06/05/15/5026/1366/2011. 

Розпорядження Уряду 

від 25.02.2015 № 144-р 

«Про передачу нерухомого майна у 

м. Черкасах в оперативне управління 

Державної судової адміністрації» 

2. 
Нежитлові будівлі майнового комплексу санаторію 

«Лермонтовський», що знаходяться у м. Одесі по 

провулку Лермонтовському, 2.  

Рішення Господарського суду 

Одеської області від 09.12.2011, яке 

залишено без змін постановою 

Одеського апеляційного 

господарського суду від 14.02.2012 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 12.03.2013 у справі        

№ 9/17-4164-2011. 

Ррозпорядження Уряду від 21.01.2015  

№ 52-р «Про віднесення нерухомого 

майна санаторію “Лермонтовський” у 

м. Одесі до сфери управління 

Міністерства юстиції» 

3. 
Майновий комплекс в цілому, що розташований за 

адресою: м. Коростишів, пров. Дачний, 13. 

 

Рішення Господарського суду 

Житомирської області від 01.11.2011, 

яке залишено без змін постановою 

Рівненського апеляційного 

господарського суду від 06.02.2013, 

постановою Вищого господарського 

суду України від 23.12.2013  у справі 

№ 21/5007/88/11. 

Розпорядження Уряду від 12.11.2014 

№ 1086-р «Про віднесення майнового 

комплексу у м. Коростишеві до сфери 

управління Житомирської 

облдержадміністрації» 

4. 
Будівля льодового палацу площею 8422, 8 кв. м у 

м. Києві по вул. Мельникова, 46 (літ. А) 

Рішення Господарського суду м. 

Києва від 17.03.2014, яке залишено 

без змін постановою київського 

апеляційного господарського суду 

України від 15.05.2014 та постановою 

Вищого господарського суду України 

05.08.2014 у справі № 910/993/14. 
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Розпорядження Уряду від 03.09.2014   

№ 789-р «Про віднесення будівлі 

льодового палацу у м. Києві до сфери 

управління Міністерства молоді та 

спорту» 

5. Об’єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: 

вул. Курортна, 45 м. Приморськ Запорізької області. 

Рішення Господарського суду 

Запорізької області від 09.11.2011 у 

справі № 17/5009/5414/11. 

Розпорядження КМУ від 08.09.2015 

№ 971-р «Про передачу нерухомого 

майна у м. Приморську до сфери 

управління Міністерства оборони» 

6. Нерухоме майно (літ. «А»), площею 783,4 кв.м. по вул. 

Мельникова, 44 у м. Києві  

Рішення Господарського суду 

м. Києва від 22.05.2015 у справі 

№ 910/17567/14.           Передано до 

сфери управління Міністерства 

культури  

Розпорядження КМУ від 08.06.2016 

№ 427-р «Про передачу будівлі у 

м. Києві до сфери управління 

Міністерства культури» 

7. Нерухоме майно (літер А-5, А 1-2, Б-2, В-1, Г-1, Д-1, Д 

1-1, Д 2-1, Д 3-1, Е-1, Ж-1, Ж 1-1, Ж 2-1, З-1, З 1, І-1, І 

1-1, І 5-1, К-1, К 1-1, Л-1, М-1, Н-2, П-1) по вул. 

Шевченка, 103, у м. Чернігові  

Рішення Господарського суду 

Чернігівської області від 08.09.2011, 

яке залишено без змін постановою 

Вищого господарського суду України 

від 04.08.2014  у справі № 2/92. 

Розпорядження КМУ від 24.06.2016 

№ 455 «Про передачу нерухомого 

майна у м. Чернігові до сфери 

управління Міністерства юстиції» 

8 Cпортивна споруда - велотрек (літер "Л") по вул. Б. 

Хмельницького, 58, у м. Києві 

Рішення ГС міста Києва  910/23096/14 

від 17.11.2014 

Розпорядження КМУ 

від 13 липня 2016 р. N 488-р «Про 

передачу спортивної споруди у 

м. Києві до сфери управління 

Київської міськдержадміністрації» 

9 Нежитлові приміщення загальною площею 279 кв. 

метрів (реєстраційний номер 829619380000) та 

нежитлове приміщення загальною площею 608 кв. 

метрів (реєстраційний номер 904348880000) у будівлі 

по вул. Павлівській, 4 - 8, у м. Києві  

Рішення Господарського суду міста 

Києва від 12.12.2013 у справі № 38/9. 

Рішення Господарського суду міста 

Києва від 13.12.2011,  яке залишено 

без змін постановою Вищого 
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господарського суду України від 

26.11.2014 у справі № 47/296. 

 

Розпорядження Уряду від 27 вересня 

2016 р. № 700-р «Про віднесення 

нежитлових приміщень у м. Києві до 

сфери управління Фонду державного 

майна» 

10 Туристична база “Чорномор” по вул. Набережній, 5, у 

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області 

(реєстраційний номер 736022765247) 

Постанова Одеського апеляційного 

господарського суду від 15.01.2015 

№ 5024/1416/2011                      

Рішенням Скадовського районного 

суду Херсонської області від 

24.04.2012                 у справі № 

2119/2-965/2011 

 

Розпорядження Уряду від 26 жовтня 

2016 р. № 786-р «Про віднесення 

туристичної бази "Чорномор" до 

сфери управління Фонду державного 

майна» 

11 Майновий комплекс – санаторій по вул. Федора 

Максименка, 9 у м. Києві (Червонофлотська, 9) 

Рішення Господарського суду 

м. Києва від 08.04.2013 у справі 

№ 52/250-45/540-2012, залишене без 

змін постановою Вищого 

господарського суду України від 

18.03.2015 

Розпорядження Уряду від 23.11.2016 

№ 873 «Про передачу майнового 

комплексу - санаторію у м. Києві до 

сфери управління Міністерства 

оборони» 

12 Нерухоме майно в смт Немирів Львівської області Рішення Господарського суду 

Львівської області у справі 

№ 5015/3898/2011 від 21.02.2012 

Розпорядження Уряду від 28.12.2016 

№ 1062 «Про передачу нерухомого 

майна в смт Немирів до сфери 

управління Адміністрації Державної 

прикордонної служби» 
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13 Нерухоме майно туристичної бази ім. О. Вишні по вул. 

О. Вишні, 213а (реєстраційний номер 893871665250), 

по вул. О. Вишні, 213б (реєстраційний номер 

893899065101), і по вул. О. Вишні, 218 (реєстраційний 

номер 893827765250), у с. Кринки Херсонської області  

Рішення Господарського суду 

Херсонської області від 23 травня 

2014, яке залишено без змін 

постановою Вищого господарського 

суду України від 28.10.2014 у справі              

№ 5024/1400/2011 

Розпорядження Уряду від 25.01.2017 

№ 60-р «Про передачу нерухомого 

майна туристичної бази ім. О. Вишні 

до сфери управління Міністерства 

оборони» 

14 Нерухоме майно у м. Миколаєві на Бузькому бульварі, 

16, та 16/1. 

Рішення Господарського суду 

Миколаївської області від 10.06.2015 

у справі №  915/417/15 

 

Розпорядження Уряду від 14.02.2017 

№ 97 «Про передачу нерухомого 

майна у м. Миколаєві до сфери 

управління Миколаївської обласної 

державної адміністрації» 

15 Будівлі, що розташовані за адресою:  м. Вінниця, вул. 

Маяковського, буд. 247 (колишній номер 243) 

Рішення Господарського суду 

Вінницької області від 04.04.2013, яке 

залишене без змін постановою 

Рівненського апеляційного 

господарського суду від 15.01.2014 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 19.06.2014 у справі 

№ 9/171/2011/5003 

Розпорядження Уряду від 08.02.2017 

№ 87 «Про передачу нерухомого 

майна у власність територіальної 

громади м. Вінниці» 

16 Частину будівлі (літер АА') загальною площею 

3676,4 кв. метра (реєстраційний номер 

1072844021101) на площі Народній, 5, у м. 

Ужгороді передано до сфери управління Державної 

судової адміністрації  

 

Рішення Господарського суду 

Закарпатської області від 

17.05.2016 у справі № 907/118/16, 

постановою Львівського 

апеляційного господарського суду 

від 07.09.2016 залишено без змін 

 

Розпорядження Уряду від 29.03.2017 

№ 221 «Про передачу частини будівлі 

у м. Ужгороді до сфери управління 
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Державної судової адміністрації» 

 

17 Нерухоме майно цілісного майнового комплексу 

дитячого санаторію «Сокілець», розташоване за 

адресою: Вінницька обл., Немирівський район, с. 

Сокілець, вул.  Михайлівська (колишня – Леніна), 49 

 

Рішення  Господарського суду 

Вінницької області від 13.03.2013 у 

справі № 8/6/2012/5003  

Розпорядженя від 11.05.2017 № 382  

«Про передачу нерухомого майна 

цілісного майнового комплексу 

дитячого санаторію "Сокілець" у 

с. Сокілець до сфери управління 

Міністерства охорони здоров'я» 

18 Нерухоме майно: санаторний комплекс з ліжковим 

фондом 502 місця круглорічного використання літ "А-

7" по вул. Пролісковій, 8 у м. Моршин Львівської 

області 

Рішення Господарського суду 

Львівської області від 02.12.2013, яке 

залишено без змін постановою 

Львівського апеляційного 

господарського суду від 12.05.2014 у 

справі № 5015/2805/12                           

Розпорядження Уряду від 07.06.2017 

№ 376 «Про віднесення нежитлової 

будівлі санаторного корпусу у 

м. Моршині до сфери управління 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби» 

19 Градирня площею 58 кв.м, енергоблок (літ. «Б»), 

площею 2220 кв.м. по вул. Мельникова, 46 у м. Києві; 

спорткомплекс (літ. «Б»), площею 3 438,7 кв.м. та 

спортклуб (літ «В»), площею 1 206 кв.м. по вул. 

Мельникова, 48 у м. Києві   

Рішення Господарського суду 

м. Києва від 22.05.2015 у справі 

№ 910/17567/14 

Розпорядження Уряду від 08.11.2017 

№ 798 «Про віднесення будівель та 

споруд у м. Києві до сфери 

управління Міністерства молоді та 

спорту» 

20 Нерухоме майно - окремо розташована адміністративна 

п'ятиповерхова будівля загальною площею  2330,1 кв.м. 

(за адресою: м. Полтава, вул. Ляхова,1) 

 

Рішення Господарського суду 

Полтаської обл у справі № 917/555/15 

від 03.06.2015  

Розпорядження Уряду 

від 11 січня 2018 р. № 13-р 

«Про передачу будівлі у м. Полтаві 

Генеральній прокуратурі України» 

21 
Об’єкти нерухомого майна санаторію «Зелений мис» 

загальною площею 5771,3 м2, розташовані за адресою:   

м. Одеса, проспект Свободи, 101 

 

Рішення Господарського суду 

Одеської області від 09.12.2011, яке 

залишено без змін постановою 

Одеського апеляційного 

господарського суду від 05.02.2013 та 
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постановою Вищого господарського 

суду України від 23.12.2013 у справі  

№ 3/17-4225-2011 

Розпорядження Уряду 

від 11 січня 2018 р. № 8-р 

«Про віднесення нерухомого майна 

санаторію “Зелений мис” до сфери 

управління Міністерства внутрішніх 

справ» 

22 
Нерухоме майно пансіонату з лікуванням “Ластівка” по 

вул. Туристичній, 2, 4, у смт Стрижавка Вінницької 

області  

Рішення Господарського суду 

Вінницької області № 902/405/17 від 

01.06.2017 

Розпорядження Уряду  

від 10 травня 2018 р. №  296-р 

«Про віднесення нерухомого майна 

пансіонату з лікуванням “Ластівка” у 

смт Стрижавка до сфери управління 

Вінницької облдержадміністрації» 

23 
Майновий комплекс, розташований по просп. 

Перемоги, 150, у м. Києві. 

 

Будівлі та споруди пансіонату “Буковина” 

(реєстраційний номер 81411187321), розташовані по 

вул. Озерній, 13, у с. Валя Кузьмина Чернівецької 

області Глибоцького району. 

Рішення Господарського суду м. 

Києва від 04.11.2011, яке постановою 

Київського апеляційного 

господарського суду від 18.11.2013 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 20.05.2014 залишено 

без змін у справі  № 62/84. 

Рішення Господарського суду 

Чернівецької  області від 12.01.2012 , 

яке залишено без змін постановою 

Львівського апеляційного 

господарського суду від 05.02.2013 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 16.12.2013у справі 

№ 5027/928/2011. 

Розпорядження Уряду  

від 10 травня 2018 р. № 302-р 

«Про віднесення нерухомого майна 

до сфери управління Фонду 

державного майна» (із змінами) 

24 Нерухоме майно – окремо розташована адміністративна 

триповерхова будівля за адресою: м. Полтава, вул. 

Жовтнева, 37  

 

Постанова Харківського апеляційного 

господарського суду № 917/124/15 

від 02.02.2016  

Розпорядження Уряду від 29 серпня 

2018 р. № 600-р 

 «Про віднесення громадського 
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будинку у м. Полтаві до сфери 

управління Державного бюро 

розслідувань» 

25 Нерухоме майно пансіонату з лікуванням матері та 

дитини “Зелені пагорби” у с. Виженка Чернівецької 

області 

Рішення Господарського суду 

Чернівецької області від 21.03.2013, 

яке залишено без змін постановою 

Львівського апеляційного 

господарського суду від 17.12.2013 у 

справі № 5027/929/2011           

Розпорядження Уряду  

від 29 серпня 2018 р. №  604-р 

«Про віднесення нерухомого майна 

пансіонату з лікуванням матері та 

дитини “Зелені пагорби” у с. Виженка 

до сфери управління Фонду 

державного майна» 

26 Майновий комплекс - санаторій загальною площею 

1061, 90 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, 

вул. Червонофлотська, 3 

Рішення  Господарського суду  

м. Києва від 28.03.2013 № 52/249 

Розпорядження Уряду 

від 03.10.2018 № 712 

«Про віднесення майнового 

комплексу - санаторію у м. Києві до 

сфери управління Фонду державного 

майна» 

27 Спальний корпус (реєстраційний номер 200847523248) 

по вул. Курортній, 45а, у м. Приморську Запорізької 

області 

Постанова Донецького апеляційного 

господарського суду від 20.04.2017 

№ 908/1740/13-908/1024/13  

Розпорядження Уряду 

від 3 жовтня 2018 р. № 703-р 

«Про віднесення спального корпусу у 

м. Приморську до сфери управління 

Міністерства оборони» 

 

28 Нерухоме майно на вул. Урицького, 3-В у 

м. Бердянську Запорізької області, що складаються з 

основної будівлі "А, А1, А2", прибудови "а" та споруд 

(реєстраційний номер 200847523248) 

Постанова Донецьокого апеляційного 

№ 24/5009/7947/11 від 24.01.2017  

Розпорядження Уряду 

№ 786 від 30.10.2018 

«Про віднесення нерухомого майна у 

м. Бердянську до сфери управління 

Фонду державного майна» 
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29 
Нежитлові споруди з устаткуванням (реєстраційний 

номер 1135498651101) по вул. Овідіопольська дуга, 3а, 

в м. Одесі 

Рішення  Господарського суду 

Одеської області від 19.11.2013, 

залишене без змін постановою 

Вищого господарського суду України 

від 22.12.2014 у справі 

 № 16-13-28/17-438-2011 

Розпорядження Уряду 

від 14 листопада 2018 р. № 852 -р  

«Про віднесення нежитлових споруд з 

устаткуванням у м. Одесі до сфери 

управління Фонду державного майна» 

30 Будівлі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Юність» (вул. Піонерська,2, смт Берегомет, 

Вижницький район, Чернівецька область)  

Постанова Львівського апеляційного 

господарського суду від 01.04.2013, 

яка залишена буз змін посстановою 

Вищого господарського суду України 

від 08.07.2014 у справі 

№ 5027/1301/2011 

Розпорядження Уряду                               

№ 853 від 14.11.2018                            

«Про віднесення будівель дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

"Юність" до сфери управління Фонду 

державного майна» 

31 Будівля пральні (реєстраційний номер 1321783546258) 

по вул. Курортній, 39, та корпус спальний № 11 

(реєстраційний номер 646331646258) по вул. Курортній, 

38, у смт Немирові Львівської області  

Рішення Яворівського районного суду 

Львівської області від 03.11.2011              

№ 2-1339/11 

Рішення Господарського суду 

Львівської обл. № 5015/4376/11-

5015/5242/11 від 20.04.2016  

Розпорядження Уряду                               

від 7 листопада 2018 р. № 820-р 

«Про віднесення нерухомого майна у 

смт Немирові до сфери управління 

Адміністрації Державної 

прикордонної служби» 

32 Комплекс будівель (реєстраційний номер 24469719) по 

вул. 8-го Березня, 21, у смт Сосниця Чернігівської 

області  

Рішення Господарського суду 

Чернігівської області  від 07.09.2011, 

яке залишено без змін постановою 

Київського апеляційного 

господарського суду від 29.11.2011 та 

постановою Вищого господарського 

суду від 20.02.2012 у справі № 14/89 
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Розпорядження Уряду                               

№ 885 від 21.11.2018                        

«Про віднесення комплексу будівель 

у смт Сосниця до сфери управління 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації» 

33 Будівлі і споруди по вул. Курортній, 54, у смт Ворзель 

Київської області  

Постанова Київського апеляційного 

господарського суду від 25.11.2014 у 

справі № 23/096-11 

Розпорядження Уряду                               

№ 1068 від 27.12.2018 

«Про віднесення нерухомого майна у 

смт Ворзель до сфери управління 

Фонду державного майна» 

34 Будівля спортивної школи (реєстраційний номер 

1535664853101) по вул. Соборності, 37, у м. Полтаві 

Рішення Господарського суду  

Полтавської області № 917/557/15, 

виданий 06.12.2017 

Розпорядження Уряду                               

№ 150 від 13.03.2019 «Про віднесення 

будівлі спортивної школи у м. 

Полтаві до сфери управління 

Полтавської обласної державної 

адміністрації» 

35 Будівлі та споруди санаторію «Гопри» (реєстраційний 

номер 1381060765223) по вул. Санаторній, 72, у м. 

Голій Пристані (Херсонська область) 

Постанова Одеського апеляційного 

Господарського суду від 05.12.2016 

№ 5024/1350/2011 

Розпорядження Уряду                               

№ 1023 від 19.08.2020 «Про 

віднесення  нерухомого майна 

санаторію «Гопри» до сфери 

управління Фонду державного майна» 


