
         
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85
                                                       www.spfu.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00032945

   №______________
На № 19111/66/1-21  від 19.07.2021

Міністерство юстиції України

Обласні та Київська міська
державні адміністрації

Міністерство розвитку громад
та територій України

Щодо надання інформації про нерухоме 
державне майно з Єдиного реєстру
об’єктів державної власності

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 19.07.2021 
№ 19111/66/1-21 до абзацу першого підпункту 2.8 пункту 2 Протокольного 
рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи 
державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного 
в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року № 180/2021, Фонд 
державного майна України (далі – Фонд) повідомляє.

Відповідно до положень законів України «Про управління об’єктами 
державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов 
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження 
Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» та                               
від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення 
інвентаризації об’єктів державної власності» Фонд веде Єдиний реєстр об’єктів 
державної власності (далі – Реєстр), який формується згідно з наданою 
суб’єктами управління інформацією щодо об’єктів державної власності, зокрема 
нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій та державного 
майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності» уповноважені суб’єкти управління об’єктами державної власності 
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, забезпечують 
проведення інвентаризації майна державних підприємств, установ, організацій, 
господарських структур відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України 
порядку, приймають рішення щодо умов їх подальшого використання і 
забезпечують щокварталу надання розпоряднику Реєстру відомостей про 
об'єкти державної власності для формування і ведення зазначеного Реєстру.
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Підставою для включення та внесення змін до Реєстру є надходження від 
суб’єктів управління до Фонду інформації про об'єкти державної власності. 
Таким чином, дії Фонду щодо внесення даних до Реєстру залежать від дій 
суб’єктів управління.

Суб’єктами управління до Фонду з метою внесення до Реєстру надані 
відомості щодо нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій 
та майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств 
(1 млн. об’єктів, крім об’єктів, розташованих на території АР Крим та
м. Севастополя), інформація щодо якого в розрізі областей, міста Києва, 
додається.

У зв'язку із значним обсягом даних, інформація щодо нерухомого 
державного майна у регіональному розрізі надається в електронному вигляді на 
1 диску.

Третьому адресату направляється для інформування.

Перший заступник Голови Фонду                                                        Денис КУДІН
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