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Щодо надання інформації на запит

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях (далі -  Регіональне відділення) є органом 
державної влади, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, 
використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної 
власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної 
власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного 
регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, діє на 
підставі Закону України «Про Фонд державного майна України», Положення про 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській та 
Чернігівській областях, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
(далі -  Фонд) від 12.08.2019 № 810, та інших актів законодавства України, у межах 
своїх повноважень розглянуло запит на отримання публічної інформації 
Інформаційно -  аналітичного видання «КиевВдасть» від 25.05.2021 № б/н та
повідомляє таке.

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про 
управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної власності», доручення Прем’єр-міністра України від
14.01.2021 № 408/1/1-21 до листа Фонду державного майна України від 06.01.2021 
№ 10-24-162, враховуючи лист Київської обласної державної адміністрації від
29.04.2021 №2078/02/44.02-2021, листи Регіонального відділення від 29.01.2021 
№ 46-08-509, від 01.03.2021 № 46-08-997, від 16.02.2021 № 46-08-801, наказом Фонду 
державного майна України від 24.05.2021 № 873 прийнято рішення передати зі сфери 
управління Фонду державного майна України до сфери управління Київської 
обласної державної адміністрації об’єкти житлового фонду (багатоквартирні житлові 
будинки, гуртожитки) згідно із додатком 1 та захисні споруди цивільного захисту 
згідно з додатком 2, які у процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств та розташовані на території Київської області (копія наказу 
додається).

Також повідомляємо, відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів 
права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.09.1998 № 1482, проведення незалежної оцінки для об’єктів, які пропонуються 
до передачі, не передбачено.

Додаток: на 15 арк. у 1 прим.
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