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Кабінет Міністрів України 

                                       

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 01.08.2018                              

№ 29846/1/1-18 Мінекономрозвитку спільно з Мінмолодьспорту опрацювало лист 

Київської міської державної адміністрації від 18.07.2018 № 001-2256 щодо передачі 

цілісного майнового комплексу державного підприємства “Спортивний комплекс 

“Атлет” по пров. Лабораторному, 1 у м. Києві (далі – спортивний комплекс), в який 

входить будівля Палацу спорту по площі Спортивній, 1 у м. Києві, з державної власності 

зі сфери управління Мінмолодьспорту у власність територіальної громади м. Києва,                   

і повідомляє. 

Правові засади передачі об’єктів права державної власності у комунальну 

власність визначені Законом України “Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності” (далі – Закон).  

Відповідно до статті 7 Закону безоплатно з державної у комунальну власність 

можуть передаватися, зокрема заклади фізичної культури та спорту, а також нерухоме 

майно для розвитку таких закладів, за умови взяття органами місцевого самоврядування 

зобов’язання використовувати об’єкти за цільовим призначенням і не відчужувати в 

приватну власність. 

Зазначена передача здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України на 

підставі згоди органу, уповноваженого управляти державним майном, рішення сесії 

відповідної місцевої ради та за погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та 

Мінекономрозвитку. 

Ініціатор передачі забезпечує подання до Мінекономрозвитку узгоджених 

пропозицій заінтересованих сторін, а також документів, визначених Законом. 
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Мінмолодьспорту листом від 16.08.2018 № 6447/11 повідомило, що діяльність 

спортивного комплексу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та 

його Статуту, а будівлі використовуються відповідно до його функціонального 

призначення. 

Враховуючи зазначене, Мінмолодьспорту заперечує проти передачі спортивного 

комплексу, у тому числі будівлі, що входить до його складу, у власність територіальної 

громади м. Києва. 

Таким чином, за відсутності згоди Мінмолодьспорту, як органу, уповноваженого 

управляти зазначеним майном на здійснення передачі таких об’єктів, з державної 

власності зі сфери управління Мінмолодьспорту у власність територіальної громади              

м. Києва, правові підстави для підготовки рішення Уряду щодо такої передачі відсутні. 

 

 

Заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України                                                              Михайло ТІТАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вареник 200-47-73*3216 



 
 
 
 
 
 
 
Київська міська держадміністрація 

 

Надсилаємо копію листа Мінекономрозвиткувід 30 серпня 2018 р. 
№ 3213-01/38289-01 для врахування в роботі. 

Додаток: на 2 арк. 

 
       Заступник Державного  
секретаря Кабінету Міністрів                                                Володимир ФЕДОРЧУК 

 

 

 

 


