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07.12.2018 № 10-15-25188 

На № 8514/11/1-18 від 10.07.2018 

Суб’єктам управління об’єктами 

державної власності  

(за списком) 
Щодо упорядкування обліку 

юридичних осіб 
 

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра 

економічного розвитку і торгівлі С. Кубіва від 10.07.2018 № 8514/11/1-18 стосовно 

забезпечення за участю суб’єктів управління об’єктами державної власності 

упорядкування обліку юридичних осіб, які значаться в Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), але їх 

належність до сфери управління відповідним суб’єктом управління не підтверджена, 

та інформування щомісяця Кабінет Міністрів України Фондом державного майна 

України (далі – Фонд) листом від 09.08.2018 № 10-15-16123 було надано 85 суб’єктам 

управління на опрацювання переліки юридичних осіб, які підлягають упорядкуванню 

обліку, зокрема для підтвердження належності до сфери їх управління, а також 

надання по кожній юридичній особі окремо інформації та пропозицій стосовно їх 

упорядкування за запропонованими формами. 

На сьогодні більше ніж 60 суб’єктів управління не надали у визначений термін 

(до 01.09.2018) та запропонованими формами відповідної інформації, про що Фондом 

поінформовано Кабінет Міністрів України, зокрема листом від 09.11.2018  

№ 10-15-22811.  

Враховуючи викладене та з метою узагальнення отриманої інформації для 

прийняття подальших пропозицій щодо юридичних осіб (записів у ЄДРПОУ), а також 

інформування Кабінет Міністрів України просимо завершити опрацювання 

вищезазначених переліків юридичних осіб, які оприлюднені на сайті Фонду 

/http://www.spfu.gov.ua/ у розділі: Діяльність →  Єдиний реєстр об’єктів державної 

власності → Результати роботи комісій, та до 28.12.2018 надати Фонду інформацію 

по кожній юридичній особі окремо за оновленими формами, наведеними у додатках, в 

паперовому та електронному вигляді на адресу: rdmu@spfu.gov.ua (в темі 

повідомлення зазначати назву суб’єкта управління), зокрема щодо: 

– підтвердження належності до сфери управління юридичних осіб  

(додаток 1); 

– пропозицій та рішень стосовно упорядкування обліку юридичних осіб  

(додаток 2). 

Додатки: на 2 арк. в 1 прим. 
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