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Щодо надання інформації

У Ф онді держ авного майна У країни (далі - Фонд) опрацьовано запит на доступ до 

публічної інф орм ації від 28.08.2019 №  б/н щ одо надання інф орм ації стосовно проведення 

процедур (списання, відчуж ення, ліквідації, передачі тощ о) з 2012 року по теперіш ній  

час відносно майна держ авної власності -  будівлі (корпус №  34) за  адресою : 

вул. М осковська, 8, м. Київ, яка передана на підставі розпорядж ення Кабінету М іністрів 

У країни від 26.12.2012 №  1058-р «Про передачу нерухомого майна в м. Києві», та в меж ах 

своїх повноваж ень повідомляємо.

Розпорядж енням Кабінету М іністрів У країни від 26.12.2012 №  1058-р «Про 

передачу нерухомого майна в м. Києві» визначено передати Генеральній прокуратурі 

У країни будівлю  (корпус №  34) по вул. М осковській, 8, у м. Києві із сфери управління 

Д ержавного космічного агентства.

Разом з тим статтею  6 Закону У країни «Про управління о б ’єктами держ авної 

власності» визначено, що уповноваж ені органи управління відповідно до покладених на 

них завдань, зокрема, ведуть облік об ’єктів держ авної власності, що перебуваю ть в їх 

управлінні, здійсню ю ть контроль за ефективним використанням та  збереж енням таких 

об ’єктів, прийм аю ть ріш ення щ одо їх  подальш ого використання.

Зі свого боку відповідно до вимог П олож ення про порядок передачі об ’єктів права 

держ авної власності, затвердж еного постановою  Кабінету М іністрів У країни 

від 21 вересня 1998 р. №  1482, Ф ондом, як  узгодж увальною  стороною , було погодж ено 

проект розпорядж ення Кабінету М іністрів У країни «Про передачу нерухомого майна в 

м. Києві», який надійш ов від М інекономіки.

Крім  того повідомляємо, що за наявною  у Фонді інф ормацією  Регіональним 

відділенням Ф онду державного майна У країни по м істу Києву (лист від 12.09.2018 

№  30-09/9163 ) було погодж ено Генеральній прокуратурі У країни списання нерухомого 

майна -  адміністративної будівлі корпус №  34, загальною  площ ею  249,5 кв. м, за  адресою: 

вул. М осковська, 8, м. Київ.

Заступник директора Департаменту 
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