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Щодо інформації про юридичні особи, які 
зареєстровані на терит орії Луганської області

На запит від 09.09.2020 Фонд державного майна України (далі -  Фонд) 
повідомляє.

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України» Фонд 
є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує 
державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження 
державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі 
корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що 
належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання 
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Також згідно із положеннями 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 ЗО листопада 2005 року 
№ 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів 
державної власності» Фонд веде Єдиний реєстр об’єктів державної власності, 
який формується згідно з наданою суб’єктами управління інформацією щодо 
об’єктів державної власності.

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, приймають рішення 
щодо умов їх подальшого використання і забезпечують надання розпоряднику 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності відомостей про об’єкти державної 
власності для формування і ведення зазначеного Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності.

Підставою для включення та внесення змін до Єдиного реєстру об’єктів 
державної власності є надходження від суб’єктів управління до Фонду інформації 
про об'єкти державної власності. Таким чином, дії Фонду щодо внесення даних до 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності залежать від дій суб’єктів 
управління.
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За даними наданими суб’єктами управління до Фонду надаємо інформацію з 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав 
держави, який є складовою Єдиного реєстру об’єктів державної власності, зокрема:

-  перелік державних підприємств, установ, організацій, які 
зареєстровані/розташовані на території Луганської області, додаток 1;

-  перелік господарських товариств, які зареєстровані/розташовані на території 
Луганської області, додаток 2;

Відповідно до вимог положень Методики проведення інвентаризації об’єктів 
державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення 
інвентаризації об’єктів державної власності», під керівництвом обласних державних 
адміністрацій та Київської міськдержадміністрації проводиться робота з 
упорядкування обліку юридичних осіб, які за даними Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) віднесені до сфери управління 
відповідного органу управління, який цього не підтверджує.

Також надаємо інформацію з упорядкування обліку юридичних осіб, що 
зареєстровані/розташовані на території Луганської області, зокрема:

-  перелік юридичних осіб, щодо яких упорядковано облік, додаток 3;
-  перелік юридичних осіб, що підлягають упорядкуванню обліку, додаток 4.

Одночасно повідомляємо, що переліки юридичних осіб, що підлягають 
упорядкуванню обліку, у регіональному розрізі станом на 01.05.2020 оприлюднені на 
сайті Фонду /http://www.spfu.gov.ua/ у розділі: Діяльність —> Єдиний реєстр об’єктів 
державної власності —> Результати роботи комісій.

Додатки: надсилаються в електронному вигляді.
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