
ПЕРЕЛІК  

майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, 

розташованого на території України, яке повернуто у власність держави  

за рішенням суду 

№ 

п/п 

Назва об‘єкта, адреса Рішення суду (№ справи, дата 

прийняття рішення) 

1. 
Комплекс будівель, а саме: гаражі, А-І, Д, Г-І, Г1-І, Ж, 

Ж1, прохідну, І Б, вбиральню Е, огорожу 1-3, які 

знаходяться за адресою: м. Черкаси, пров. Пацаєва, 13. 

Рішення Господарського суду 

Черкаської області від 08.07.2011 у 

справі № 05/5026/1362/2011 

2. 
Будівля вбудовано-прибудованого приміщення 

загальною площею 657,8 кв. м, розташований по вул. 

Грушевського, 33 в м. Луцьку. 

Рішення Господарського суду 

Волинської області від 24.11.2011 у 

справі   № 5004/2012/11  

3. 
Будівля готелю «Світязь» загальною площею 7 885 

кв.м., що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. 

Набережна,4. 

Рішення Господарського суду 

Волинської області від 30.11.2011 у 

справі  № 5004/2013/11 

4. 
Майновий комплекс дитячого оздоровчого комплексу 

"Придніпровський" (с. Чапаєвка Золотоніського району 

Черкаської області) 

Рішення Господарського суду 

Черкаської області  від 15.07.2011 у 

справі № 09/5026/1276/2011 

5. 
Готель "Лісова пісня", що розміщений за адресою м. 

Ковель, Волинська область, бульвар Лесі Українки, 12. 

Рішення Господарського суду 

Волинської області        від 10.11.2011, 

яке залишено без змін постановою 

Рівненського апеляційного 

господарського суду від 26.02.2014 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 16.06.2014 у справі 

№ 5004/1997/11 

6 
Будівлі санаторію «Гірський», розташовані за адресою: 

Вінницька обл., Могилів - Подільський р-н, с. 

Бронниця, вул. Леніна, 66. 

Рішення Господарського суду 

Вінницької області від 27.03.2012, яке 

залишене без змін постановою 

Рівненського апеляційного 

господарського суду від 19.09.2012 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 25.03.2014 у справі 

№ 12/3/2012/5003 

7 
Комплекс будівель, що знаходиться за адресою смт 

Сосниця, вул.8 Березня, 21 

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 

8 
Об’єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: 

м. Запоріжжя, Наукове містечко (о. Хортиця) буд. 55-б 

на комплекс будівель (літ.літ. А-4, А1-2 загальною 

площею 2853,6 кв. м), комплекс будівель (літ. Б-2 

площею 1694,2 кв. м), будівлю (літ. Ж площею 557,5 кв. 

м), споруди (літ. В площею 336,7 кв. м, літ. Д площею 

318 кв.м). 

Рішення Господарського суду 

Запорізької області від 26.09.2011, яке 

залишено без змін постановою 

Донецького апеляційного 

господарського суду від 10.01.2012 та 

постановою Вищого господарського 

суду України від 23.12.2013 у справі                      
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№ 9/5009/5383/11 

9. 
Нерухоме майно - будівля готелю „Рассвет” (літ. А-7, 

А1-2, АІІ-2, АІІІ, а, а-1), загальною площею 

11650,7кв.м, що розташована у місті Дніпропетровську 

по вул. Фучика, 30 . 

Рішення Господарського суду 

Дніпропетровської області від 

21.02.2012, яке залишено без змін 

постановою Дніпропетровського 

апеляційного господарського суду від 

11.06.2013у справі 

№ 20/5005/16045/2011  

10. 
Будівлі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

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

Вижницький район, Чернівецька область) загальною 

площею 4938,50 м кв., балансовою вартістю 236871 грн. 

 

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 

11. 
Адмінбудівля по вул Лідавській, 30, м. Луцьк та 

ремонтні бокси з оперативною АЗС 

Постанова Рівненського апеляційного 

господарського суду від 25.03.2014 у 

справі № 5004/2011/11                          

12. 
Майновий комплекс готелю «Тарасова гора» (м. Канів 

Черкаської області, вулиця Шевченка, 96), до складу 

якого входить: спальний корпус (літ. А-3) та сарай (літ. 

Б). 

Рішення Господарського суду 

Черкаської області     від 15.07.2011 по 

справі   № 15/5026/1365/2011 

 

13 
Майновий комплекс Клінічний санаторій "Авангард", 

що розташований за адресою: Вінницька обл., 

Немирівський р., м. Немирів, вул. Шевченка, 16 

11 квітня 2019 року Верховний Суд 

касаційну скаргу дочірнього 

підприємства "Клінічний санаторій 

"Авангард" Приватного акціонерного 

товариства лікувально-оздоровчих 

закладів профспілок України 

"Укрпрофоздоровниця" залишено без 

задоволення; постанову Північно-

західного апеляційного господарського 

суду від 18.12.2018 та рішення 

Господарського суду Вінницької області 

від 18.07.2018 у справі № 902/199/18 

залишити без змін 

 

14. 
Нежила споруда – насосна станція по  

вул. Лісній, 30г у м. Києві 

Рішення Оболонського районного суду 

м. Києва від 16.11.2011 та додаткове 

рішення Оболонського районного суду 

м. Києва від 29.11.2011  , яке залишено 

без змін ухвалою Апеляційного суду м. 

Києва 29.02.2012 у справі № 2-

5483/2011  

15. 
Об'єкти нерухомого майна, а саме:  будівлі пансіонату з 

лікування матері та дитини "Зелені пагорби" в с. 

Виженка  

Рішення Господарського суду 

Чернівецької області                     від 

21.03.2013, яке залишено без змін 

постановою Львівського апеляційного 

господарського суду від 17.12.2013 у 
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справі № 5027/929/2011 

16. 
Гуртожиток, що знаходиться у м. Бердянську по вул. 

Піонерській, 59 

 

 

Рішення Бердянського міськрайонного 

суду Запорізької області від 20.12.2013 у 

справі № 801/12407/2012, залишене без 

змін ухвалою Апеляційного суду 

Запорізької області від 25.03.2014 

Рішення Бердянського міськрайонного 

суду Запорізької області від 11.12.2018 у 

справі № 310/5674/2018. 

17. 
Турготель "Лілея" за адресою: м. Херсон, 

Придніпровський спуск, 1, загальною площею 4517,19 

кв. м 

Рішення Господарського суду 

Херсонської області від 21.09.2011, яке 

залишено без змін постановою Вищого 

господарського суду України від 

28.10.2014 у справі № 5024/1351/2011   

18. Цілий об'єкт, вартістю 6 030 800,00 грн, який 

складається з будівель і споруд,  що знаходяться за 

адресою: вул. В. Жовтня, 54, смт Ворзель, Київська 

область. 

Постанова Київського апеляційного 

господарського суду від 25.11.2014 у 

справі № 23/096-11 

19. Індивідуально визначене майно у вигляді нежитлових 

споруд з устаткуванням  

по вул. Овідіопольська дуга, 3, у м. Одеса 

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 

20. 
Приміщення спального корпусу № 11 літ А-3 загальною 

площею 1200,7 кв. м санаторію «Немирів», 

розташованого за адресою: смт Немирів, вул. Курортна, 

38 Яворівського р-ну Львівської обл.  

Рішення Яворівського районного суду 

Львівської області від 03.11.2011  № 2-

1339/11 

 

21. 
Об’єкти нерухомості – комплекс будівель, що 

знаходяться за адресою: вул. Степова, 3 смт Асканія 

Нова, Херсонська область 

Постанова Одеського апеляційного 

господарського суду від 04.03.2013  

№ 5024/1404/2011 (Ухвала 

Господарського суду Херсонської 

області від 25.07.2014). Ухвала про 

виправлення помилки від 19.02.2018 

22. 
Будівля літ. А – 7, загальною площею 3502, 3 кв. м, яка 

розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 

105-а 

 

Рішення Господарського суду 

Чернігівської області від 26.12.2011 № 

5028/12/107/2011    

23. 
І відділення санаторію «Україна», що розташоване за 

адресою: смт Ворзель, вул. К. Лібкнехта, 26 
Рішення  Господарського суду Київської 

області від 27.09.2011 у справі № 9/106-

11,  яке залишено без змін постановою 

Вищого господарського суду України 

від 31.03.2015 

24. 
Майновий комплекс - санаторій загальною площею 1 Рішення  Господарського суду  м. Києва 
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061, 90 кв.м. та вартістю 651 000 (шістсот п'ятдесят 

одна тисяча) грн. 00 коп., що знаходиться за адресою: 

м. Київ, вул. Червонофлотська, 3, а саме: водолікарню 

(літера А) загальною площею 793, 00 кв.м., ізолятор 

(літера Б), загальною площею 158, 30 кв.м., літній 

павільйон (літера В), загальною площею 87, 30 кв.м., 

майстерню (літера Г) загальною площею 13, 50 кв.м., 

туалет (літера Д), загальною площею 9, 80 кв.м. 

від 28.03.2013 № 52/249 

 

25 Об'єкти нерухомості санаторію "Роздол" по вул. 

Грушевського, 33 у смт. Роздол Миколаївського району 

Львівської області, зокрема: цегляний головний корпус 

"А-2" (3144,5 кв.м.), цегляний лікувальний корпус "Б-2" 

(749,8 кв.м.), клуб з цегли, каркасу, залізобетону "В-2" 

(1306,7 кв.м.), цегляний продуктовий склад "М" (79,6 

кв.м.), цегляна майстерня "Н" (89,5 кв.м.), цегляна 

котельня "П" (190,1 кв.м.), цегляний гараж "Р" (104,4 

кв.м.), цегляний гараж "Т" (70 кв.м.), цегляний 

господарський корпус "С" (268,8 кв.м.), цегляна пральня 

"Ш" (204,54 кв.м.); 3 бетонні каналізаційні відстійники 

"Г", "Д", "Ж" (41,6 кв.м.). 

№ 5015/7077/11 від 29.01.2015 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

 

26 Частини будівель санаторію ім Горького у м. Одесі на 

вул. Фонтанська дорога, 165 (боржники – Кравченко 

П.М., (8/10000), Гурецький Д. В. (8/10000), Беспалько 

А.В. (8/10000), Александрова (Сабітової)Т.О. (8/10000), 

Мамалига Н.П. (8/10000), Бойко О.С. (8/10000), 

Клименко Г. Л. 5/1000, Коваль О.М. (8/10000), Бойко 

C.Я. (8/10000), Беспалько О. В. (8/10000), Фьодорова О. 

О. (8/10000),  Гурецьокого Р. В.  (8/10000)) 

 

Заочне рішення  Київського районного 

суду міста Одеси від 03.08.2015 № 2-

5967/2011, ухвала Одеського 

апеляційного суду від 25.11.2021; від 

06.04.2015 № 2-5970/11 (провадження 

№2/520/1234/15). 

Рішення Апеляційного суду Одеської 

області від 11.06.2014 у справі 2-5986/11 

(провадження № 22-ц/785/4400/14), 

ухвала Верховного суду від 20.10.2021 у 

справі № 2-5986/11; від 20.05.2015 у 

справі 2-5973/11 (провадження № 22-

ц/785/3622/15), ухвала Верховного суду 

у складі Касаційного цивільного суду 

від 20.10.2021; від 27.01.2015 у справі 2-

5976/11 (провадження № 22-

ц/785/791/15), ухвала Верховного суду у 

складі Касаційного цивільного суду від 

10.11.2021 

Рішення Апеляційного суду Одеської 

області від 26.03.2015 у справі 2-5975/11 

(провадження № 2-ц/785/1067/15) 

Рішення Апеляційного суду Одеської 

області від 20.01.2015 у справі 2-5969/11 

(провадження № 22-ц/785/1370/15), 

ухвала Верховного Суду від 30.11.2021 

у справі № 2-5969/11 



5 

 

27 Нерухоме майно – окремо розташована адміністративна 

триповерхова будівля за адресою: м. Полтава. Вул. 

Жовтнева, 37  

постанова Харківського апеляційного 

господарського суду від 02.02.2016 

№ 917/124/15 

28 Нерухоме майно – компелкс (с. Черче , Івано- Франк.- є 

перелік майна (колишній санаторій Черче) 

Рішення ГС від 09.04.2013 № 

5010/1931/2011-П-16/72 

29 Будівлі санаторію «Азов» за адресою: Запорізька 

область, м.Бердянськ, вул. Макарова, 61, що 

складається з основних будівель літ. А, А-1, А-2, А-3, 

прибудови літ. а, літнього будинку літ. Б та споруд. 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від 16.02.2012 № 8/5009/7735/11 

 

30 
Об’єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: 

бул. Тінистий, 20, м. Бердянськ, Запорізька область, що 

складається з основних будівель "А, А1, Г", прибудови 

"г", тамбура "г1", насосної "Б", альтанки "В", 

водопроводу "Д", воріт № 1, № 4, № 5, хвірток № 2, № 

3, парканів № 6, № 7, бордюра № 8, замощення І, ІІ, ІІІ, 

ІV. (колишній «санаторій «Бердянськ») 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від 24.01.2012 № 

30/5009/7262/11 

 

31 
Об'єкти нерухомого майна за адресами: вул. Волкова, 

14, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається 

з основних будівель «А, А1» та споруд; бул. Тінистий, 

15, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основних будівель «А, А1, А2», прибудови «а» та 

споруд; бул. Тінистий, 11, м. Бердянськ, Запорізька 

область, що складається з основної будівлі «А» та 

споруд; бул. Тінистий, 13, м. Бердянськ, Запорізька 

область, що складається з основної будівлі «А»  та 

споруд; вул. Макарова, 3-Г, м. Бердянськ, Запорізька 

область, що складається з основної будівлі «А», 

прибудови «а», пилорами «Б» та споруд; вул. 

Макарова, 3-д, м. Бердянськ, Запорізька область, що 

складається з основних будівель «А, А1», вбиральні «Г» 

та споруд; вул. Котляревського, 51, м. Бердянськ, 

Запорізька область, що складається з основних будівель 

«А, Б», прибудов «а,б» та споруд; 

вул. Котляревського, 25, м. Бердянськ, Запорізька 

область, складається з основних будівель «А, А1» та 

споруд; вул. Котляревського, 53, м. Бердянськ, 

Запорізька область, що складається з основної будівлі 

«А», прибудови «а» та споруд; вул. Котляревського, 

27, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основних будівель «А, А1, А2, А3» та споруд; 

вул. Котляревського вул. Волкова, 15/3, м. Бердянськ, 

Запорізька область, що складається з основних будівель 

«А, А1», прибудови «а» та споруд; вул. Волкова, 16, 

м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основної будівлі «А» та споруд; вул. Котляревського, 

13, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основної будівлі «А»та споруд; вул. 

Котляревського,16, м. Бердянськ, Запорізька область, 

що складається з основної будівлі «А»; вул. Волкова, 

12, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

Рішенням Господасрького суду від 

01.03.2012 у справі № 11/5009/7948/11, 

Рішення суду у справі № 310/5376/17 від 

15.01.2018, Рішення суду у справі № 

310/5378/17 
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основних будівель «А, А1, А2» та споруд; вул. 

Волкова, 18, м. Бердянськ, Запорізька область, що 

складається з основної будівлі «А» та споруд; вул. 

Волкова, 8, м. Бердянськ, Запорізька область, що 

складається з основної будівлі «А», прибудов «а, а1, а2, 

а3» та споруд; вул. Макарова, 3, м. Бердянськ, 

Запорізька область, що складається з основних будівель 

«А, Б, В, Г, Д, Е», прибудов «б, б1» та споруд 

32 
Об'єкти нерухомого майна за адресою: бул. Тінистий, 3, 

м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основних будівель “А, Б, В”, прибудов “а, в”, двох 

ганків до “А”, ганку до “а”, козирка до “А”, двох ганків 

до “Б”, балкону до “Б”, ганку до “в”, складу “Г”, 

господарчої будівлі “Д”, навісу “Ж”, паркану № 1, 

замощення І (колишній «санаторій «Бердянськ») 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від 27.02.2012 

№ 32/5009/7843/11 

 

33 
Об'єкти нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, 

вул. Ленська, 45 (адміністративна будівля літера Д-2 

інвентарний № 1-0001 загальною площею 639,6 м2; 

будинок культури літера А-2 інвентарний № 1-0002 

загальною площею 2042,6 м2; їдальня літера Б-2 

інвентарний № 1-0003 загальною площею 3323,7 м2; 

корпус № 2 літера У-5 інвентарний № 1-0005 загальною 

площею 5852,12 м2; корпус № 9 літера Е інвентарний № 

1-0015; корпус № 11 літери В В1 інвентарний № 1-0010 

загальною площею 310,5 м2; побутове приміщення 

літера О інвентарний № 1-0033 загальною площею 45,1 

м2; магазин літера Н інвентарний № 1-0034 загальною 

площею 152,1 м2; корпус № 1 літера Т-5 інвентарний № 

1-0004 загальною площею 2892,43 м2; колишня їдальня 

літера Г інвентарний № 1-0007 загальною площею 572,8 

м2; лікувально-діагностичне відділення літера Ф-3 

інвентарний № 1-0043 загальною площею 4741,5 м2; 

склад РЄУ літера М інвентарний № 1-0035 загальною 

площею 93,6 м2). 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від  від 08.11.11. № 

6/5009/5384/11 

 

34 
Об’єкти нерухомості за адресою: Запорізька область, м. 

Бердянськ, бул. Котляревського, буд. 43-Б, що 

складаються з основної будівлі “А”, ґанку до “А”, 

замощення І, ІІ, паркану № 1 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від 25.01.2012 

№ 18/5009/7263/11 

35 
Об'єкти нерухомого майна  за адресою: вулиця 

Макарова , 3-В , м. Бердянськ, Запорізька область , що 

складається з основних будівель «А,Б,В,Ж,Л,Н,О,П,С», 

прибудов  «б,б1,б2», навісу «У», складів «И,К», 

вбиральні «Д» та споруд;  вулиця Волкова , 20, м. 

Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основних будівель «А,В,В1,Г, Е , Е1,Ж, Ж1,З,З1», 

прибудов «г,г1,е,е1,ж,ж1,з,з1», складу «С» та споруд; 

бульвар Центральний, 10, м. Бердянськ, Запорізька 

область, що складається з основної будівлі «А», сцени 

«Г1», підсобної будівлі «В»та споруд; вулиця Волкова , 

22, м. Бердянськ, Запорізька область, що складається з 

основної будівлі «А», прибудови «а» та споруд. 

Рішення Господарського суд Запорізької 

області від 04.05.2012 

№ 24/5009/7976/11, яке набрало 

законної сили з урахуванням постанови 

ДАГС від 24.01.2017 

 

36 
Будівлі санаторію “Бердянськ” за адресою: м. 

Бердянськ Запорізької області, бул. Тінистий, 18, що 

Рішення Господарського суду 

Запорізької області від 24.01.2012 у 
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складаються з основних будівель ”А, А1, А2”, прибудов 

“а, а1”, ганку до “а”, ганку до “а1”, хвіртки № 1, воріт № 

2, паркану № 3, замощення І; за адресою: м. Бердянськ 

Запорізької області, бул. Тінистий, 9, що складаються з 

основних будівель “А, А1”, прибудов “а, а1”, трьох 

ганків до “А”, двох піддашків до “А”, замощення І, ІІ; за 

адресою: м. Бердянськ Запорізької області, бул. 

Тінистий, 12, що складаються з основних будівель “А, 

Б”, прибудов “а, а1”, ганку до “А”, тамбуру “б”, двох 

ганків до “Б”, господарчої будівлі “В”, паркану № 1, 

замощення І, ІІ. 

справі № 4/5009/7265/11 

 

37 
Будівлі та споруди санаторію Гопри за адресою: 

Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Леніна, 72, 

що складаються з грязелікувальниці, А; поліклініки, Б; 

столової, В; корпусів 1, 2, 7, 8, будинку культури, Є; 

адмінбудівлі, Ж; червоного куточку, К; корпусу 

лікувальної фізкультури, Л; котельної, М; гаражу, П,Т; 

складу О, У, Х, Ш; трансформаторної, Р; столярного 

цеху, С; огорожі, 1, 2, 3. 

Одеській апеляційний Господарський 

суд від 05.12.2016 № 5024/1350/2011 

 

38 
Будівля пральні літ. 3-1 загальною площею  248,7   

кв.м.   санаторію «Немирів»,  розташовану  за  адресою: 

Львівська область, Яворівський район, смт. Немирів, 

вул. Курортна, буд. 39 

Рішення ГС Львівської обл. 

№ 5015/4376/11-5015/5242/11 від 

20.04.2016 

39 
Спальний корпус, позначений на плані літерою «К», 

загальною площею 948,8 кв. м, балансова вартість якого 

складає 415000 грн, розташованого за адресою: м. 

Приморськ, вул. Курортна, 45-А 

908/1740/13-908/1024/13 постанова 

ДАГС від 20.04.2017 

 

40 
Об'єкти нерухомого майна за адресами: вул. 

Котляревського, 3, м. Бердянськ, Запорізька область, 

що складаються з основних будівель "А, А1" та споруд, 

вул. Урицького, 3 - В, м. Бердянськ, Запорізька 

область, що складаються з основної будівлі "А, А1, А2", 

прибудови "а" та споруд 

24/5009/7947/11 від 24.01.2017 

постанова Донецьокого апеляційного, 

якою рішення від 04.05.2012 скасовано в 

частині визнання та повернення майна 

на вул. Жовтневій, 52 - А, м. 

Бердянськ, Запорізька область, що 

складається з основної будівлі "А", 

прибудови "а" та споруд, вул. 

Дежньова, 2-А, м. Бердянськ, 

Запорізька область, що складається з 

основних будівель "А, А1" та споруд. В 

іншій частині рішення без змін. 

41 
Нерухоме майно у м. Одеса на вул. Бісквітна, 16А  Рішення приморського районного суду 

від 16.12.2011 № 2/1522/11277/11  

42 
Учбово-спортивна база «Спартак» у м. Києві на вул. 

Фрунзе, 105 

Рішення Господарського суду від 

25.10.2017, залишено без змін 

постановою Київського апеляційного 

господарського суду від 14.12.2017 у 

справі № 910/27026/14 

43 
Нерухоме майно – будівля спортивної школи пл. 314 кв. 

м, що розташована у м. Полтаві, на вул. Жовтневій, 37, 

вартістю 5 432 000, 00 грн 

Рішення ГС Полтавської області від 

06.12.2017 № 917/557/15 

44 
Об’єкт нерухомого майна на бул. Центральному, 4а у м. 

Бердянську, Запорізької області, що складається з 

основної будівлі «А», замощення № 1 

Рішення ГС Запорізької області від 

25.01.2012 № 10/509/7703/11 
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45 
Нежитлове  приміщення загальною площею 2874, 1 кв. 

м, розташоване за адресою: вул. Шевченка, буд. 59, 

с. Новоселівка Чернігівського району Чернігівської 

області 

Рішення суду від 25.04.2019 

№ 927/12/19 

 

46 
Будівлі та споруди по вул. Старокозацькій, 52-Г, у м. 

Дніпрі 

Рішення Господарського суду 

Дніпропетровської області від 

09.11.2016 у справі № 904/6383/16 

47 Цілісний майновий комплекс «Форель», розташований 

за адресою: Воловецький район, смт Жденієво,  вул. 

Шевченка, 249, а саме адміністративно – спальний 

корпус, господарський корпус, фінська баня «Сауна», 

овочесховище,  трансформаторний кіоск.  

Рішення Господарського суду 

Закарпатської області від 18.06.2012 у 

справі № 5008/258/2012 

 

48. 
Туристично-оздоровчий комплекс “Горіховий гай”, що 

розташований за адресою: вул. Курортна, 25, 

м. Приморськ, Приморський район, Запорізька область. 

Рішення Господарського суду 

Запорізької області  від 15.11.2011 у 

справі  № 22/5009/5415/11   

49 
Туристичний готель, що знаходиться в м. Черкаси по 

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

(літ. А-9), прибудова (літ. А-2, АI-2, АII-2, АIII-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 

50 
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 

51 
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 

52. 
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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53 Об’єкти нерухомого майна оздоровчого комплексу 

санаторного типу “Приморський”, 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 

54 Готель (літ. «А»), площею 783,4 кв.м. по вул. 

Мельникова, 44 у м. Києві,  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          

55 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 (турготель «Брянськ»)  

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 

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

Хмельницького, 58, у м. Києві 

Рішення ГС міста Києва  910/23096/14 

від 17.11.2014 

57 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 13.12.2011,  яке залишено 

без змін постановою Вищого 

господарського суду України від 

26.11.2014 у справі № 47/296 

Рішення Господарського суду міста 

Києва від 12.12.2013 у справі № 38/9 

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

смт Лазурне Скадовського району Херсонської області 

(реєстраційний номер 736022765247) 

Рішення суду № 5024/1416/2011 від 

15.01.2015 

Рішенням Скадовського районного 

суду Херсонської області від 

24.04.2012 у справі № 2119/2-965/2011 

59 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 

60 Нерухоме майно в смт Немирів Львівської області Рішення суду № 5015/3898/2011 від 

21.02.2012 
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61 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 

62 Нежитловий об'єкт, що складається з нежитлової будівлі 

літ. А-2 загальною площею 1235,3 кв. м., нежитлової 

будівлі за літ. Д-1 загальною площею 112,9 кв. м., 

службових будівель, огорож та споруд, який 

розташований за адресою: Бузький бульвар, 16, м. 

Миколаїв. Нежитлова будівля, що складається з 

нежитлової будівлі літ. В-3 загальною площею 390,1 кв. 

м. та службової будівлі, яка розташована за адресою: 

Бузький бульвар, 16/1, м. Миколаїв 

Рішення Господарського суду 

Миколаївської області від 10.06.2015 у 

справі №  915/417/15 

63 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 

64 Обєкти нерухого майна на пл. Народній, 5 у м. Ужгород Рішення суду у справі № 907/118/16 

65 Цілісний майновий комплекс ДП «Дитячий санаторій 

«Сокілець», розташований за адресою: Вінницька обл., 

Немирівський район, с. Сокілець, вул. Леніна, 49 

Рішення  Господарського суду 

Вінницької області від 13.03.2013 у 

справі № 8/6/2012/5003  

66 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                  

 

67 Нерухоме майно - окремо розташовану адміністративну 

п'ятиповерхову будівлю загальною площею  2330,1 

кв.м., вартістю 43106850грн. (за адресою: м. Полтава, 

вул. Ляхова,1;) 

 

Рішення  Господарського суду 

Полтавської області № 917/555/15 від 

03.06.2015  
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Розташовано в зоні АТО 

 

Розташовано на території АРК 

68 
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 

постановою Вищого господарського 

суду України від 23.12.2013 у справі 

№ 3/17-4225-2011 

69 
Нерухоме майно пансіонату з лікуванням “Ластівка” по 

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

області за переліком згідно з додатком до сфери 

управління Вінницької облдержадміністрації. 

Рішення  суду № 902/405/17 від 

01.06.2017 

 

70 
Майновий комплекс, розташований по просп. Перемоги, 

150, у м. Києві 

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 

71 
Будівлі та споруди пансіонату “Буковина”, що 

розташовані на вул. Озерній, 13 в с. Валя-Кузьмина 

Глибоцького району Чернівецької області,  

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  

72 
Об'єкти нерухомості, які знаходяться за 

адресами:  

- м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 112а, - м. 

Луганськ, вул. Оборонна, буд. 112ж, - м. 

Луганськ, вул. Оборонна, 112з. 

Рішення Господарського суду Луганської 

області     від 27.04.2012 у справі    

№ 11н/5014/605/2012 

 

73 
Літній кінотеатр ДП «Санаторій 

«Україна» загальною площею 916,5 кв., який 

розташований за адресою: АР Крим, м. 

Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, 15 

Постанова Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 27.11.2013 у справі              

№ 5002-23/5153-2011 

 

74 Нежитлові будівлі по вул. Трудовій, 8 у м. 

Саки, площею 309, 7 кв. м літ „А” 

Постанова Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 26.05.2011, яка 

залишена без змін постановою Вищого 

господарського суду України від 08.09.2011 у 

справі № 5002-26/3120-2010  

75 Нежитлове приміщення аерофотарію Рішення Господарського суду АР Крим від 
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площею 230,9 кв. м санаторію "Лівадія", 

розташованого за адресою АР Крим, 

м. Ялта, смт Лівадія, пров. Батуріна, 44 літ. 

"Н" 

22.09.2011, яке залишено без змін постановою 

Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 12.12.2013, яка 

залишена без змін постановою Вищого 

господарського суду України від 25.03.2014  у 

справі № 5002-11/2728-2011 

Ухвала  Господарського  суду Київської області 

від 29.01.2018 № 5002-11/2728-2011 про 

виправлення помилки.  

76 Нерухоме майно, а саме: комунальна їдальня 

ДП «Санаторій «Лівадія» загальною площею 

128,9 кв. м, яка розташована за адресою: АР 

Крим, м. Ялта, смт. Лівадія, пров. Батуріна, 

2 

Постанова Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 25.02.2013, яка 

залишена без змін             постановою Вищого 

господарського суду України від 10.12.2013 у 

справі № 5002-4/5146-2011  

77 
Цілісний майновий комплекс Грязелікарня 

„Мойнаки", який знаходиться за адресою:                       

вул. Полупанова, 30, м. Євпаторія, 

Автономна Республіка Крим 

Постанова Севастопольського апеляційного 

господарського суду від 06.02.2013 у справі            

№ 5002-7/1203.1-2010     

78 Об'єкти нерухомого майна санаторію 

«Лівадія», що розташовані за адресою: 

Автономна Республіка Крим, м. Ялта,                          

вул. Батурина, 44 

Рішення Господарського суду Київської області 

від 01.09.2014 у справі        № 5002-28/3338-2011, 

залишене без змін постановою Київського 

апеляційного господарського суду від 17.11.2014 

Ухвала  Господарського суду Київської області 

про виправлення описки від 07.03.2018. 

79 
Нежитлові приміщення головного корпусу 

літ. «А», які розташовані на території 

Дочірнього підприємства 

«Євпаторіяремкурортбуд» за адресою: м. 

Євпаторія, вулиця Будівельників, 6, 

балансовою вартістю 40 300,00 грн. 

 

Рішення Господарського суду Київської області 

від 04.12.2014 у справі № 5002-12/5489-2011 

 

80 Нерухоме майно - санаторний корпус літер 

«Б» загальною площею 10086,2 кв.м., 

розташований за адресою: АР Крим, м. 

Саки, вул. Курортна, 14. 

Рішення Господарського суду Київської області 

№  5002-18/3522-2011 від 10.12.2014 

81 Майно санаторію «Золотий пляж» Рішення суду № 5002/34/5302-2011 від 

05.02.2015 

Рішення суду від 12.02.2015 № 5002-19/3405-

2011 

 

82 Санаторій «Орлине гніздо» Рішення ГС АРК від 09.09.2011 № 5002-26/2766-

2011  

83 Нерухоме майно санаторію «Україна» Рішення ГС АРК 5002-8/3307-2011 від 
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28.09.2011 

84 Майно в смт Кореїз (колишній санаторій 

«Ай-Петрі») 

Рішення ГС АРК 5002-23/2864-2011 від 

26.09.2011 

85 Майно в м. Ялті смт Курпати (колишній 

санаторій «Курпати») 

Рішення ГС АРК від 12.10.2011 № 5002-5/3128-

2011 

86 Приміщення підвалу та 2-го поверху їдальні 

санаторія Курпати пл. 752,2 кв.м. в м. Ялта 

смт Курпати вул Алупкінськее щосе, 12 літ 

Д. 

Рішення суду № 5002-7/3120-2011 від 29.09.2011 

Заг:  
98 рішень суду (відбулося зменшення кількості 
рішень суду з 103 до 98 щодо майна, яке 
повернено у власність держави за рішеннями 
судів та знаходиться за адресою: м. Одеса, 
вул. Фонтанська дорога, 165 (частина 
санаторію ім. Горького), оскільки щодо 
вказаного майна було поновлено дочірньому 
підприємству «Клінічний санаторій ім. 
Горького» ПрАТ ЛОЗПУ «Укрпрофоздоровниця» 
строк на апеляційне та касаційне оскарження 
(розгляд справ триває). 


