
Нежитлова будівля загальною площею 207,73 кв. м. 

Балансоутримувач: Національний природний парк «Синевир» 
(код за ЄДРПОУ 05384614), адреса: 90041, Закарпатська обл., 
Хустський (колишній Міжгірський*) р-н, с. Синевир 1626, 
тел. (03146) 2-76-18.

Опис: будівля протягом тривалого часу не використовується, 
перебуває в незадовільному  технічному стані, наявне часткове 
руйнування кладки стін та покрівлі. Об’єкт потребує 
термінового капітального ремонту: заміни даху, часткового 
ремонту стін, підлоги, заміни віконних та дверних блоків. 
Внутрішні системи інженерного устаткування в будівлі –
відсутні. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Закарпатська обл., Хустський (колишній 
Міжгірський*) р-н, с. Мерешор, вул. без  назви, буд. б/н:

* - перейменування району згідно нового адміністративного поділу у Закарпатській 
області.

Функціональне використання: не використовується.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації 
розташований на земельній ділянці орієнтовною площею 0,025 
га. Державний акт на право постійного користування 
земельною ділянкою та Витяг з державного земельного 
кадастру не оформлялися. Технічна документація на земельну 
ділянку для обслуговування будівлі не виготовлялась. 

Станом на 01.10.2022 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок:

0,025 га 

Загальна площа будівель та споруд:

207,73 кв. м.

07.10.2022

Нежитлова будівля 
загальною площею 
207,73 кв. м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно серія ЯЯЯ № 
940340,  видане 
виконавчим комітетом 
Колочавської сільської 
ради 02.03.2009; Витяг 
про реєстрацію права 
власності на нерухоме 
майно серія ССК 
№531319, номер витягу 
22036390 від 02.03.2009

Державна, Міністерство 
захисту довкілля та  
природних ресурсів 
України
(код за ЄДРПОУ 
43672853). Право 
оперативного 
управління –
Національний 
природний парк 
«Синевир» (код за 
ЄДРПОУ 05384614)

Закарпатська обл., Хустський 
(колишній Міжгірський) р-н,                   
с. Мерешор, вул. без  назви, буд. б/н



https://bit.ly/3zpistm

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.

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

privatization@spfu.gov.ua

Огляд об'єкта приватизації: 
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00; 
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45
за місцем розташуванням об’єкта за адресою: 
Закарпатська обл., Хустський (колишній Міжгірський) р-н, 
с. Мерешор, вул. без назви, буд. б/н. 

Відповідальна особа:
 балансоутримувача – Росада Василь Андрійович, 

телефон: 097-145-30-18, е-mail:  npp-synevyr@ukr.net;
 організатора аукціону – Качур Марія Михайлівна, 

телефон для довідок:  (0312) 61-38-83,                                         
е-mail: mariia.kachur@spfu.gov.ua.

Організатор аукціону:
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення Фонду
державного майна  України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях; 
 адреса: 88000, Закарпатська обл.,  м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60; 
 адреса веб-сайту:
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/zakarpattia.html.

Умови продажу: без умов.
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