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                                          Кабінет Міністрів України 
 

На виконання доручень Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 13.07.2021 

№ 14975/8/1-21, від 16.06.2021 № 14975/5/1-21, від 07.04.2021 № 14975/1/1-21 та 

пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 30.04.2021 

№ 14975/3/1-21 щодо забезпечення Верховного Суду приміщеннями належної площі 

по вул. Московській, 8, у м. Києві для розміщення Касаційного адміністративного 

суду у складі Верховного Суду, а також з урахуванням резолюції Віце-прем’єр-

міністра з питань євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної від 29.06.2021 

№ 51526/14/1-20, Мінекономіки повідомляє. 

Верховний Суд (лист від 05.04.2021 № 1042/0/2-21) з метою розміщення 

Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду в приміщеннях 

належної площі для забезпечення його діяльності пропонує передати йому в 

оперативне управління: 

- зі сфери управління Державного космічного агентства нежитлові приміщення 

корпусу № 3 загальною площею 7265 кв. метра та будівлю корпусу № 2 загальною 

площею 4365 кв. метра по вул. Московській, 8, у м. Києві; 

- зі сфери управління Державної судової адміністрації нежитлові приміщення 

корпусу № 3 загальною площею 5292 кв. метра по вул. Московській, 8, у м. Києві. 

Натомість Верховний Суд пропонує передати з оперативного управління 

Верховного Суду до сфери управління Державної судової адміністрації будівлю 

корпусу № 5, загальною площею 6805,9 кв. метра по вул. Московській, 8, у м. Києві. 

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про управління 

об'єктами права державної власності» Кабінет Міністрів України визначає органи 

виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної 

власності. 

При застосуванні Положення про порядок передачі об’єктів права державної 

власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998                

№ 1482 (далі – Положення), передача нерухомого майна в оперативне управління 

Верховному Суду або від зазначеного органу до сфери управління іншого органу 

потребує прийняття рішення Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до вимог Положення Мінекономіки розробляє проекти 

розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань передачі майна на підставі згоди 

органів, уповноважених управляти державним майном за погодженням з 

балансоутримувачем об’єкта, запропонованого до передачі, та відповідного органу 

охорони культурної спадщини (у разі передачі об’єктів культурної спадщини, що є 

пам’ятками). 
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Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018233200EEF89400  
Підписувач Любченко Олексій Миколайович 
Дійсний з 25.05.2021 0:00:00 по 24.05.2023 23:59:59 

Мінекономіки 

Н4В"HВВ&2w>RRО   
 

3213-01/38937-01 від 28.07.2021 
20:03 

 

mailto:meconomy@me.gov.ua


2 

 

Державна судова адміністрація (листи від 20.04.2021 № 14-8046/21 та                          

від 22.07.2021 № 14-14323/21) зазначила, що погоджує передачу приміщень корпусу 

№ 3 по вул. Московській, 8, у м. Києві в оперативне управління Верховному Суду та 

прийняття до своєї сфери управління будівлі корпусу № 5 по вул. Московській, 8, у 

м. Києві. 

В свою чергу, Державне космічне агентство (листи від 22.04.2021                                               

№ 2131/09-16 Д04.2/21 та від 14.05.2021 № 2505/09-16Д04.2/21) як уповноважений 

орган управління нерухомим майном повідомило, що КП СПБ «Арсенал», на  

балансі якого обліковуються нежитлові приміщення корпусу № 3 загальною  

площею 7265 кв. метра та будівля корпусу № 2 по вул. Московській, 8, у м. Києві, не 

погоджує передачу зазначеного нерухомого майна в оперативне управління 

Верховному Суду. 

Так, Державне космічне агентство зазначило, що діяльність КП СПБ «Арсенал» 

має загальнодержавне значення, пов’язане з виробництвом об’єктів космічної 

діяльності та забезпеченням обороноздатності держави. 

За інформацією КП СПБ «Арсенал» в зазначених приміщеннях розміщено 

обладнання, що задіяне у виробництві військової та космічної техніки, виробничі 

приміщення корпусу № 2 входять в єдиний майновий комплекс КП СПБ «Арсенал», 

що має стратегічне значення для держави, а приміщення корпусу № 3 є невід’ємною 

частиною забезпечення виробничого процесу підприємства. 

Зважаючи на зазначене, Державне космічне агентство зауважило, що питання 

передачі будівлі корпусу № 2 та приміщень корпусу № 3 по вул. Московській, 8, у                 

м. Києві можливо опрацьовувати виключно за умови дотримання вимог Положення, 

зокрема, в частині надання згоди балансоутримувача (КП СПБ «Арсенал»), за умов 

достатнього фінансування витрат на перенесення обладнання підприємства та з 

урахуванням часу, необхідного на відновлення діяльності його підрозділів на інших 

виробничих майданчиках. 

Мінстратегпром (лист від 26.05.2021 № 20/1.0-4.3/2287) за результатами 

виконання пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 30.04.2021 

№ 14975/3/1-21, яким доручено Мінстратегпрому за участю Верховного Суду та 

Державної судової адміністрації опрацювати порушене питання та подати 

Мінекономіки узгоджені пропозиції щодо шляхів його вирішення, повідомив, що 

підтримує позицію Державного космічного агентства. 

Так, Мінстратегпром зазначив, що передача нежитлових приміщень корпусу        

№ 3 загальною площею 7265 кв. метра та будівлі корпусу № 2 по вул. Московській, 8, 

у м. Києві зі сфери управління Державного космічного агентства з балансу                                

КП СПБ «Арсенал» повинна здійснюватись виключно з дотриманням вимог 

Положення в частині обов’язкового надання погодження балансоутримувача                   

(КП СПБ «Арсенал»), а також забезпечення фінансування витрат на перенесення 

обладнання підприємства з урахуванням часу, необхідного на відновлення діяльності 

його підрозділів на інших виробничих майданчиках (орієнтовно 18-24 місяців). 

В свою чергу Мінфін (лист від 06.05.2021 № 08020-08/1-10/14461) повідомив, 

що у пропозиціях, наданих Верховним Судом до Бюджетної декларації                                   

на 2022-2024 роки, заявлено додаткову потребу на 2022 рік у видатках розвитку на 

ремонт та реконструкцію приміщень, що вже перебувають у сфері управління Суду, в 

обсязі 623,3 млн гривень.  
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Так, Мінфін зазначив, що пропозиція Верховного Суду щодо передачі йому 

додатково від КП СПБ «Арсенал» частини нежитлових приміщення корпусу № 3 та 

будівлі корпусу № 2 по вул. Московській, 8 у м. Києві потребує надання пояснень та 

обґрунтувань доцільності такої передачі, а також фінансово-економічних розрахунків. 

Разом з тим, Мінфін (лист від 29.06.2021 № 08020-08/1-5/20316) на виконання 

пункту другого протоколу наради щодо врегулювання питання забезпеченнями 

приміщеннями Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду, що 

відбулася 01.06.2021 під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з 

питань стратегічних галузей промисловості України О. Уруського, повідомив, що 

Будівельно-ремонтні роботи, спрямовані на покращення умов для  здійснення 

судочинства, у будівлях, що віднесені до сфери управління Верховного Суду, 

щорічно здійснюються у межах коштів, передбачених за бюджетною програмою за 

КПКВК 0551010 «Здійснення правосуддя Верховним Судом». 

Відповідно у разі прийняття рішення щодо передачі Верховному Суду для 

розміщення Касаційного адміністративного суду приміщень корпусу № 3 загальною 

площею 7265 кв. м. по вул. Московській, 8 у м. Києві та з огляду на необхідність 

оптимізації кількості бюджетних програм відповідно до Стратегії оптимізації 

кількості бюджетних програм, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 06.04.2011 № 292-р, ремонт зазначених приміщень також буде здійснюватися в 

межах видатків за бюджетною програмою за КПКВК 0551010 «Здійснення 

правосуддя Верховним Судом». 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 16.06.2021                 

№ 14975/5/1-21 та з метою узгодження зазначеного питання Мінекономіки проведено 

нараду 01.07.2021 під головуванням Першого віце-прем’єр- міністра України – 

Міністра економіки України О. Любченка за участі представників Верховного Суду, 

ДСА, Секретаріату Кабінету Міністрів України, ДКА, Мінстратегпрому, МЗС, 

Мінфіну, ДПС, Фонду державного майна, АТ «НАК «Нафтогаз» та здійснено виїзд на 

місце з оглядом технічного стану приміщень, які пропонуються до передачі, 

завантаженості виробничих потужностей та можливості їх переміщення в інші 

приміщення КП «СПБ «Арсенал». 

За результатами вирішили додатково опрацювати питання щодо 

запропонованої передачі приміщень Верховного Суду та виділення земельної ділянки 

Посольству Турецької Республіки в України з метою вироблення взаємоузгоджених 

пропозицій, ураховуючи державні інтереси в рамках міжнародного співробітництва, 

розвитку судової системи та оборонно-промислового комплексу. 

Зважаючи на зазначене, пропонуємо продовжити термін виконання доручень 

Прем’єр-міністра України від 13.07.2021 № 14975/8/1-21, 16.06.2021 № 14975/5/1-21, 

від 07.04.2021 № 14975/1/1-21 та від 30.04.2021 № 14975/3/1-21 до 01.09.2021. 

 

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –  

Міністр економіки України                                                         Олексій ЛЮБЧЕНКО 

 

 
 


