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Фонд державного майна України (далі – Фонд) розглянув в межах 

компетенції Ваш запит від 26.02.2021, який надійшов з листом Секретаріату 

Кабінету Міністрів України від 04.03.2021 № 6961/0/2-21, та 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.
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 

Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення 

зазначеного Реєстру.
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.
На сьогодні згідно з даними, наданими Державним комітетом телебачення і 

радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо) в Реєстрі обліковується 

державне підприємство «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» 

(код за ЄДРПОУ: 02841347) та нерухоме державне майно, що перебуває на його 

балансі. Відомості стосовно майна, зокрема яке ідентифіковано за назвою 

http://www.spfu.gov.ua/


2

квартира та паркомісце, суб’єктом управління до Фонду з метою внесення до 

Реєстру не надавалися.
Також повідомляємо, що Держкомтелерадіо до Фонду з метою внесення до 

Реєстру надавалися відомості стосовно державного спеціалізованого підприємства 

«Укртелефільм» (код за ЄДРПОУ: 35524710) та нерухомого державного майна, 
яке перебувало на його балансі, щодо якого надано інформацію про виконання 

прийнятого відповідного управлінського рішення (приватизовано). 
До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань /https://usr.minjust.gov.ua/, зокрема внесено запис щодо 

припинення державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм», код за 

ЄДРПОУ: 35524710 (дата запису: 04.02.2021), правонаступником якого є 

товариство з обмеженою відповідальністю «Укртелефільм» (код за ЄДРПОУ: 
35524710).

Крім того, відомості про товариство з обмеженою відповідальністю 

«Орендне підприємство «Укртелефільм» (код за ЄДРПОУ: 33298319) та 

нерухоме майно, яке перебуває на його балансі, від суб’єктів управління до 

Фонду з метою внесення до Реєстру не надавалися.
Інформація від Держкомтелерадіо щодо зазначених у листі підприємств 

для внесення до Реєстру корпоративних прав держави також до Фонду не 

надавалася.
 Наказом Фонду від 14 серпня 2019 року № 819 затверджено результати 

продажу об’єкта малої приватизації – об’єкта соціально-культурного 

призначення – єдиного майнового комплексу Державного спеціалізованого 

підприємства «Укртелефільм» (код за ЄДРПОУ 35524710) за адресою: м. Київ, 
вул. Кирилівська, 160.

         Договір купівлі-продажу укладено 28 серпня 2019 року № 120 та 

підписано акт приймання-передачі від 07 жовтня 2019 року № 32.
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