
Комплекс бази відпочинку “Трембіта”.
Балансоутримувач: Філія "Управління "Укргазтехзв’язок" 
АТ "Укртрансгаз" (код за ЄДРПОУ 00154453), адреса: 08153, 
Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 61, 
тел. + 38(044) 406-32-88, факс. + 38(044) 406-32-90.
Опис: об'єкт приватизації складається: 
 спальний будинок №6, А-1, площею 30,3 кв.м; 
 спальний будинок №4, Б-1, площею 30,6 кв.м; 
 спальний будинок №2, Б-2, площею 44,9 кв.м; 
 спальний будинок №1, Г-2, площею 44,4 кв.м; 
 спальний будинок №3, Д-1, площею 30,6 кв.м; 
 спальний будинок №5, Е-1, площею 30,6 кв.м;
 туалет,Є; 
 ворота,1;
 огорожа,2.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташоване за 
адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, смт .Верхнє
Синьовидне, вул.Зарічна, 18б:

В оренді станом на 01.11.2022 не перебуває.
Відомості про земельну ділянку: об'єкт приватизації 
розташований на земельній ділянці, площею 0,19 га
відповідно до діючого Договору оренди земельної ділянки 
від 03.01.2003 №6-н, укладеного між Верхньосиньо-
видненською селищною радою Львівської області та 
Стрийським управлінням філії ВРТП "Укргазенергосервіс" 
ДП "Укртрансгаз". Термін дії Договору оренди земельної 
ділянки  становить 50 років.  Інформація про кадастровий 
номер на земельну ділянку відсутня.

Загальна площа земельних ділянок:

0,1900 га

Загальна площа будівель та споруд:

211,4 кв. м. 

29.11.2022

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.
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Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

https://bit.ly/3AXcJf9

Контакти Детальна інформація 
про об'єкт:Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Умови приватизації:
 можливість перепрофілювання  об’єкта.

Час і місце проведення огляду об'єкта: 
у робочі дні – з 8-00 до 17-00;
у п’ятницю - з 8-00 до 15-45
за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., Стрийський
р-н, смт Верхнє Синьовидне, вул. Зарічна, 18б.

Контактна особа на об'єкті:
 Борис Галина Михайлівна; 
 телефон – 0504300779.

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях; 
 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4; 
 адреса веб–сайту – http://www.spfu.gov.ua/. 

Контактна особа:
 Дідик Оксана Степанівна; 
 телефон для довідок: (032) 261-62-14;  
 адреса ел.пошти: oksana.didyk@spfu.gov.ua. 

Телефони для довідок:
 (032)261-62-14; 
 (032)255-38-55. 
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