
Форма 2 
ВІДОМОСТІ

про наявне нерухоме державне майно, що на ___________________ перебуває на балансі  юридичної особи 
(дата)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ балансоутримувача ____________________________________________
Повне найменування балансоутримувача _____________________________________________________
Місцезнаходження балансоутримувача _______________________________________________________
Загальний розмір земельної ділянки _________________ (кв. м)

№
з/п

Реєстровий номер структурної компоненти 
(присвоюється автоматично)

Код  ЄДРПОУ1 та  назва
структурної компоненти

Код та назва структурної компоненти згідно з Класифікатором державного
майна2

А Б В Г
-

яка включає:

№
з/п

Реєстровий номер майна
(присвоюється
автоматично)

Назва майна
Місце-

знаходжен
ня майна

Вартість майна на
дату інвентаризації,

тис. грн
Дата останньої

індексації
основних фондів

Розмір
земельної
ділянки/
площа

забудови,
кв.м

Дані про державну реєстрацію права
власності

Код та назва майна згідно з
Класифікатором

державного майна

назва документа
первісна назва

органу,
який видав
документ

дата
видачі
доку-
мента

серія та
номер доку-

ментазалишкова Дата
проведення

інвентаризації

Розмір/площа
об’єкта,

пог.м/ кв.мІнвентарний номер майна експертна

1
2

5 6
7 10 12

14 15
16

3 8
11 13 17 18 194 9

Усього структурних компонентів:___________ (кількість); усього майна__________(кількість), залишковою вартістю ___________(тис. грн)

_____________________________________________          ______________________________________________     __________________________________________  
                          Посада керівника)                                                                            (Підпис)                                                                   (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

М.П

1 Якщо структурна компонента є суб‘єктом ЄДРПОУ без статусу юридичної особи (філія, відділення, представництво та інший відокремлений підрозділ), проставляються її код 
ЄДРПОУ та повне найменування.
2 Класифікатор державного майна розміщено на вебпорталі ФДМУ http://www.spfu.gov.ua→Діяльність→Єдиний реєстр об’єктів державної власності→Нормативна база→Наказ 
ФДМУ від 14.03.2006 № 461 «Про затвердження Класифікатора державного майна».



3 Ознака об’єкта, за яким прийнято управлінське рішення, а саме:1 – майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств; 2 – об’єкт передано в оренду в цілому;
2ч - об’єкт передано в оренду частково; 3 – об’єкт передано в концесію; 3ч - об’єкт передано в концесію частково; 4 – об’єкт передано в лізинг; 4ч - об’єкт передано в лізинг 
частково; 5 – об’єкт передано в заставу; 5ч - об’єкт передано в заставу частково.
 
                                                                                                   ______________________________________________________
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