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На№ 26358/1/1-19 від 07.08.2019

Міністерство культури України
Щодо костелу Святого Миколая

У Фонді державного майна України опрацьовано доручення Кабінету 
Міністрів України від 07.08.2019 № 26358/1/1-19 щодо передачі релігійній 
громаді у власність костелу святого Миколая у м. Києві та в межах своїх 
повноважень повідомляємо.

Питання повернення культового майна релігійним організаціям регулюється 
статтею 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Указом 
Президента України від 4 березня 1992 року № 125 «Про заходи щодо повернення 
релігійним організаціям культового майна» та розпорядженням Президента 
України від 22 червня 1994 року № 53/94-рп «Про повернення релігійним 
організаціям культового майна».

На сьогодні Міністерством культури України до Фонду державного майна 
України з метоюю внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності 
надано відомості щодо нерухомого державного майна: «будівлі, літ. Г» за 
місцезнаходженням: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 75, яка перебуває на 
балансі Державного підприємства «Національний будинок органної та камерної 
музики України» (код за ЄДРПОУ: 05509524; суб’єкт управління -  Міністерство 
культури України).

Статтею 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» 
визначено, що уповноважені органи управління відповідно до покладених на них 
завдань, зокрема, ведуть облік об’єктів державної власності, що перебувають в їх 
управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням 
таких об’єктів, приймають рішення щодо їх подальшого використання.

Враховуючи зазначене, питання подальшого використання будівлі, що 
розташована за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 75, належить до 
повноважень Міністерства культури України.

Одночасно повідомляємо, що Фонд державного майна України в межах 
визначених повноважень формує та узагальнює інформацію, надану 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на виконання 
доручень Кабінету Міністрів України від 11.01.2008 № 53274/1/1-07,
від 17.02.2012 № 53274/29/1-07 та від 10.05.2019 № 9473/0/2-19 щодо
ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які 
належать до державної власності, та доручення Кабінету Міністрів України 
від 06.03.2013 № 1552/6/1-09 щодо переліку об’єктів державної власності, які 
перебувають у сфері управління органів управління і тимчасово не 
використовуються та можуть бути передані в оренду.
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Перелік об’єктів державного нерухомого майна, що може бути передано в 
оренду, сформований Фондом на підставі інформації органів, уповноважених 
управляти відповідним майном, оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду 
(електронна адреса: www.spfu.gov.ua) в підрубриці «Потенційні об’єкти оренди» 
рубрики «Оренда» (інформація поновлюється щоквартально наступного 
другого місяця за звітним кварталом).

Враховуючи зазначене, пропонуємо Міністерству культури України 
ознайомитися з наявними об’єктами та обрати прийнятний варіант для можливого 
розміщення Національного будинку шляхом укладення договору оренди 
відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна».
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