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Шановна пані Раїсо! 
 

Мінекономіки, в межах компетенції, опрацювало Ваше звернення щодо передачі 
будівлі з балансу структурного підрозділу районної у місті ради у державну власність 
та повідомляє. 

Безоплатна передача нерухомого майна з комунальної у державну власність 
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності” (далі – Закон) та Порядку подання та розгляду 
пропозицій щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність та утворення і 
роботи комісії з питань передачі об’єктів у державну власність, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України  від 21.09.1998 № 1482 (далі – Порядок). 

Відповідно до Порядку передача будівлі з комунальної у державну власність 
здійснюється за рішенням відповідної ради за наявності згоди Кабінету Міністрів 
України. 

Ініціатива щодо передачі такого об’єкту з комунальної у державну власність 
може виходити від органів, уповноважених управляти державним майном, або органів 
місцевого самоврядування. 

Ініціатор передачі забезпечує подання до Мінекономіки узгоджених пропозицій 
заінтересованих сторін, а також документів, визначених Законом та Порядком, а саме: 

згоду органу уповноваженого управляти державним майном, до сфери 
управління якого пропонується передати об’єкт; 

згоду відповідної облдержадміністрації; 
рішення сесії відповідної ради про згоду на передачу нерухомого майна із 

зазначенням кадастрового номеру та розміру земельної ділянки на якій розміщений 

об’єкт передачі; 
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, 

права на які підлягають державній реєстрації (інформаційну довідку); 
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 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на якій 
розташований об’єкт передачі, із зазначенням її кадастрового номеру та розміру 
(інформаційну довідку); 

техніко-економічне обґрунтування (оформлене відповідно Методичних 
рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення 
ефективного використання об’єктів права державної та комунальної власності, що 
пропонуються до передачі, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 27.12.2013          
№ 1591) та погоджене органом, уповноваженим управляти державним майном до 
сфери управління якого пропонується передати об’єкт передачі. 

Таким чином, у разі надходження пропозицій, оформлених та погоджених 
відповідно до вимог Закону та Порядку, стосовно передачі об’єктів з комунальної у 
державну власність, Мінекономіки опрацює їх в установленому порядку. 

 

 

Перший заступник Міністра 

розвитку економіки, торгівлі  
та сільського господарства України                                       Юлія СВИРИДЕНКО 
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