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ПОЛОЖЕННЯ  
про Реєстр корпоративних прав держави  

  

1. Реєстр корпоративних прав держави (далі - Реєстр) - є 

автоматизованою інформаційно-довідковою системою збирання та обліку 

відомостей про акції, частки, паї, що належать державі у статутних капіталах 

господарських товариств та інших суб'єктів господарювання (далі - 

господарські товариства), і утворюється для оперативного обліку зазначених 

акцій, часток, паїв, забезпечення ефективного здійснення корпоративних 

прав держави, а також забезпечення гласності та відкритості інформації про 

державну власність, у межах, установлених законодавством. 

2. Формування і ведення Реєстру - це здійснення комплексу заходів, які 

забезпечують збирання, накопичення і облік відомостей, а також 

розроблення його програмного забезпечення та відповідних інструктивних 

документів.  

3. Інформація Реєстру є державною власністю. 

4. Реєстр утворюється і ведеться Фондом державного майна України за 

участю суб'єктів управління об'єктами державної власності. Розпорядником 

Реєстру є Фонд державного майна України.  
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5. До Реєстру включаються відомості про акції, паї, частки, що 

належать державі у статутних капіталах господарських товариств - 

резидентів та нерезидентів.  

6. Реєстр ведеться на основі відомостей, поданих суб'єктами управління 

об'єктами державної власності в електронному та паперовому вигляді за:  

    формою надання інформації для внесення до Реєстру корпоративних 

прав держави відомостей, які надаються Фонду державного майна України 

суб'єктами управління об'єктами державної власності, що виступають 

засновниками акціонерних товариств або здійснюють функції управління 

корпоративними правами держави в акціонерних товариствах (додаток 1);  

     формою надання інформації для внесення до Реєстру корпоративних 

прав держави відомостей, які надаються Фонду державного майна України 

суб'єктами управління об'єктами державної власності, що виступають 

засновниками інших господарських товариств або здійснюють функції 

управління корпоративними правами держави у таких господарських 

товариствах (додаток 2); 

формою надання інформації для внесення до Реєстру корпоративних 

прав держави відомостей, які надаються Фонду державного майна України 

суб'єктами управління об'єктами державної власності, що виступають 

засновниками державних (національних) акціонерних та холдингових 

компаній або здійснюють функції управління корпоративними правами 

держави у таких державних (національних) акціонерних та холдингових 

компаніях (додаток 3). 

Разом з відомостями подаються копії свідоцтва про реєстрацію випуску 

акцій, виданої депозитарною установою виписки з рахунка у цінних паперах, 

відкритого на ім’я держави,  та інших документів, що підтверджують розмір 

державної частки у статутному капіталі господарського товариства. 

7. У разі виникнення нових корпоративних прав держави суб'єкти 

управління об'єктами державної власності, які виступають засновниками 

господарських товариств або на які покладено функції з управління 
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корпоративними правами держави в господарських товариствах, у місячний 

строк з моменту державної реєстрації цих товариств подають відомості 

Фонду державного майна України в електронному та паперовому вигляді, за 

формами, наведеними в додатках 1, 2, 3.  

Фонд державного майна України у десятиденний строк вносить 

відомості до Реєстру.  

8. У разі потреби внесення змін до Реєстру суб'єкти управління 

об'єктами державної власності, які виступають засновниками господарських 

товариств або на які покладено функції управління корпоративними правами 

держави в господарських товариствах, у тижневий строк після одержання 

відповідних документів подають відомості Фонду державного майна України 

в електронному та паперовому вигляді, за формами, наведеними в             

додатках 1, 2, 3.  

Фонд державного майна України у триденний строк вносить зміни до 

Реєстру. 

9. Підставою для виключення з Реєстру є:  

відчуження у повному обсязі акцій, часток, паїв, що належать державі у 

статутному капіталі господарського товариства;  

рішення про ліквідацію господарського товариства після здійснення 

всіх заходів щодо його ліквідації згідно із законодавством. 

10. У разі ліквідації господарського товариства Фонд державного 

майна України виключає його з Реєстру протягом десяти днів після внесення 

запису про державну реєстрацію припинення такого господарського 

товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

 
В. о. директора Департаменту      Тетяна МІЗЕРНА 

управління державною власністю  
та аналізу фінансово-господарської 

діяльності 
 


