
ОБЛІК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

ТА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ТУРИЗМУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Закон України «Про управління об’єктами державної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження
Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження
Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності»

Наказ ФДМУ від 23.03.2005 № 622 «Про затвердження Порядку та умов використання
Єдиним реєстром об'єктів державної власності»

Наказ ФДМУ від 03.02.2006 № 197 «Про затвердження форм надання відомостей про
об'єкти державної власності»

Лист ФДМУ 11.05.2006 № 10-15-6871 «Щодо організаційних заходів на виконання
постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 та 14.04.2004 № 467»



ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ЗДІСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ 

ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

несуть відповідальність за проведення інвентаризації
державного майна

ведуть облік об’єктів державної власності, які належать до
сфери їх управління та підлягають внесенню до Єдиного
реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр)

здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру та їх
відповідністю встановленим вимогам

формують та передають до Фонду державного майна
України інформацію щодо внесення змін до Реєстру



ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

• 188 юридичних осіб

• 803 об’єкти нерухомого 
державного майна

АС «Юридичні 
особи»

• 672 будівель і споруд

• 8 земельних ділянок

• 123 інших

Об’єкти 
нерухомого 
державного 

майна

Фонд 

державного 

майна 

України



показник разом ОДА РДА

територія підконтрольна українській владі

кількість юридичних осіб, 

які мають державне майно
49 11 38

кількість майна 475 374 101

залишкова вартість майна, 

тис. грн
10671 8362 2309

територія тимчасово не підконтрольна українській владі

кількість юридичних осіб, 

які мають державне майно
16 2 14

кількість майна 328 295 33

залишкова вартість майна, 

тис. грн
46353 46060 293

КІЛЬКІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА НАЛЕЖНОГО ЇМ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА



кількість нерухомого 
державного майна, що 

підлягає реєстрації

кількість майна, 
щодо якого проведено 
державну реєстрацію

підсумки проведення 
державної реєстрації

• 64 об’єкти, у тому числі:

• 55 будівель;

• 1 споруда;

• 8 земельних ділянок.

• 54 об’єкти, у тому числі:

• 46 будівель;

• 8 земельних ділянок.

• зареєстровані права
власності на 100%
нерухомого державного
майна, розташованого на
підконтрольній території

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ 

МАЙНО  



УПОРЯДКУВАННЯ ОБЛІКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

забезпечено діяльність комісії з питань упорядкування 

обліку юридичних осіб в Єдиному реєстрі об’єктів 

державної власності

ПІДСТАВА

- постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121

«Про затвердження Методики проведення інвентаризації

об’єктів державної власності»;

- п.5 Протоколу наради з питань упорядкування обліку

суб'єктів господарювання державного сектору економіки від

28.02.2018;

- перелік Фонду державного майна України, доведений до

упорядкування по Луганській області – 226 юридичних осіб.



РОБОТА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ УПОРЯДКУВАННЯ 

ОБЛІКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЄДИНОМУ РЕЄСТРІ ОБ’ЄКТІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

- проведено 11 засідань комісії;

- організовано 23 обстеження
юридичних осіб за їх місцем
знаходження;

- складено та направлено ФДМУ
23 висновки та 16 актів за
результатами аналізу
установчих та реєстраційних
документів юридичних осіб, а
також проведених обстежень.

Підсумки роботи

Опрацьовано 226 юридичних
осіб, або 100% від переліку,
доведеного ФДМУ, з них:

187 – визначено такими, що
знаходяться на
непідконтрольній території та
підлягають упорядкуванню
після завершення АТО/ООС;

16 – визнано такими, щодо яких
відсутній механізм припинення
юридичної особи;

16 – упорядковано шляхом
визначення органу управління;

7 – упорядковано шляхом
спрощеної процедури державної
реєстрації припинення
юридичних осіб.


