
          ЗАТВЕРДЖЕНО 

          Наказ Фонду державного майна України 

          19.06.2020№1056 

Інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, які станом на 01.02.2020 перебували у переліках цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду 

Найменування 
органу управління 

Код органу 
управління 

Код за ЄДРПОУ 
балансоутримувача 

Найменування 
балансоутримувача 

Адреса 
балансоутримувача 

Контактний 
телефон 

балансоутримувача 

Вид 
потенційного 

об’єкта 
оренди 

1
 

Назва потенційного 
об’єкта оренди ² 

Місцезнаходження 
потенційного об’єкта 

оренди 

Регіон 
об’єкта 
оренди 

(область) 

Код за 
класифікатором 

об’єктів 
адміністративно-

територіального 
устрою України для 
місцезнаходження 

потенційного об’єкта 
оренди ³ 

Пропозиції щодо 
використання об’єкта 

оренди ⁴ 

Характеристика об’єкта 
оренди ⁵ 

Площа 
об’єкта 
оренди, 

кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01992280 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Обласний дитячий 
туберкульозний 

санаторій «Човен» 
Закарпатської обласної 

ради 

89335, Закарпатська обл., 
Свалявський р-н, с. 

Березники 

(03133)47694     

47545  

Нежитлова 
будівля 

Школа 89335, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, 

с. Березники 

Закарпатська  2124080301 Розміщення школи 2-х поверхове приміщення 
школи І-ІІ ступенів з 
спортзалом, наявне 
електропостачання, 

водопостачання, потребує 
поточного та частково 
капітального ремонту 

6918,00 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01992280 Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Обласний дитячий 
туберкульозний 

санаторій «Човен» 
Закарпатської обласної 

ради 

89335, Закарпатська обл., 
Свалявський р-н, с. 

Березники 

(03133)47694     

47545  

Нежитлова 
будівля 

Ферма 89335, Закарпатська 
обл., Свалявський р-н, 

с. Березники 

Закарпатська  2124080301 Розміщення ферми Одноповерхова будівля, 
потребує капітального 

ремонту 

275,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  26464978 Комунальне 
некомерційне 

підприємство "Обласна 
клінічна інфекційна 

лікарня " Закарпатської 
обласної ради 

88017, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вул. 
Грибоєдова, 20А 

(0312)64-23-17 Нерухоме 
майно 

Приміщення 
першого поверху 

літ. "А" 

88017, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Грибоєдова, 20А 

Закарпатська  2110100000 Провадження освітньої 
діяльності в медичній 

сфері ліцензійного 
закладу освіти 

Приміщення в задовільному 
стані. Наявне електро-, 

тепло, водопостачання та 
водовідведення 

146,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

 88002, Закарпатська 
обл.,м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

(0312)237138 Нерухоме 
майно 

Службове 
приміщення літ. А 

88002, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Насипна, буд. 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Літ. А, потребують ремонту 104,70 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

88002, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Насипна, 

46/1 

(0312)  237138 Нерухоме 
майно 

Склад літ. В, Г 88002, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення складу Літ. В, Г, потребують 
ремонту, літ.В-160,7; літ.Г-

315,0 

475,70 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

88002, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Насипна, 

46/1 

(0312)  237138 Нерухоме 
майно 

Склад, кочегарка  
літ. Д,К 

88002, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення складу та 
кочегарки 

Літ. Д, К потребують 
ремонту, літ.Д-202,5; літ.К-

39,5 

242,00 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

88002, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Насипна, 

46/1 

(0312)  237138 Нерухоме 
майно 

Вбудова не 
приміщення на 1-му 

поверсі літ. З 

88002, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення магазину-

складу 

Літ. З, потребують ремонту 70,20 

https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/docs/rishennya/7/16_sesion/rish_1570.zip


Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

88002, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Насипна, 

46/1 

(0312)237138 Нерухоме 
майно 

Гараж  літ. И, Л 88002, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення гаражу Потребують ремонту, літ.И-

16,7; літ.Л-6,8  

23,50 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  30015189 Комунальне 
підприємство 

Закарпатської обласної 
ради «Будкомплектторг»  

88002, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Насипна, 

46/1 

(0312) 237138 Нерухоме 
майно 

Навіс літ. Е, Ж, 88002, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Насипна, 46/1 

Закарпатська  2110100000 Розміщення складу  Навіс, потребує ремонту, 
літ.Е-205,0; літ.Ж-197,0 

402,00 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  25450767 Притулок для дітей 
служби у справах дітей 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації 

90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, смт 
Батьово, вул. Кошута, 146 

(03141)49403 Нерухоме 
майно 

Будівля свинарника 90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, 

смт Батьово, вул. 
Кошута, 146 

Закарпатська  2120455400 Для відгодівлі тварин, 
під склад, розміщення 

нешкідливого 
виробництва, що не є 

джерелом забруднення 
навколишнього 

середовища 

Одноповерхова цегляна 
будівля, рік побудови-

1960р., бетонне перекриття, 
покрівля-шифер, інженерні 
мережі-електропостачання 

газопостачання, 
водопостачання, 

водовідведення, вікна, 
двері- відсутні. Потребує 
капітального ремонту чи 

повної реконструкції 

290,00 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  25450767 Притулок для дітей 
служби у справах дітей 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації 

90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, смт 
Батьово, вул. Кошута, 146 

(03141)49403 Нерухоме 
майно 

Будівля 
господарського 

складу з корівником 

90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, 

смт Батьово, вул. 
Кошута, 146 

Закарпатська  2120455400 Для утримання великої 
рогатої худоби, 

відгодівлі тварин. 

Одноповерхова цегляно-

саманна будівля, розділена 
на п'ять окремих 

приміщень, рік побудови-

1945р.,   покрівля-шифер, 
інженерні мережі-
електропостачання 

газопостачання, 
водопостачання, 

водовідведення, вікна, 
двері- відсутні. Потребує 
капітального ремонту чи 

повної реконструкції.  

364,81 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  25450767 Притулок для дітей 
служби у справах дітей 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації 

90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, смт 
Батьово, вул. Кошута, 146 

(03141)49403 Нерухоме 
майно 

 Гараж 90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, 

смт Батьово, вул. 
Кошута, 146 

Закарпатська  2120455400 Гараж Одноповерхова цегляна 
будівля покрівля-шифер, 

інженерні мережі-
електропостачання 

газопостачання, 
водопостачання, 

водовідведення, вікна, 
двері- відсутні. Потребує 
капітального ремонту чи 

повної реконструкції 

93,60 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  25450767 Притулок для дітей 
служби у справах дітей 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації 

90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, смт 
Батьово, вул. Кошута, 146 

(03141)49403 Нерухоме 
майно 

Погріби 90212, Закарпатська 
обл.,Берегівський р-н, 

смт Батьово, вул. 
Кошута, 146 

Закарпатська  2120455400 Зберігання рослинної 
продукції(плоди, овочі) 

Будівлі (4шт.) бункерного 
типу, обнесені шаром землі, 

рік побудови-1945р., 
внутрішні стіни-цегла, 

підлога-бетон, інженерні 
мережі, двері відсутні. 
Потребують ремонту. 

61,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  02225364 Комунальний заклад 
«Закарпатський 

академічний обласний 
український музично-

драматичний театр імені 
братів Юрія-Августина 

та Євгена Шерегіїв» 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська 
обл.,м. Ужгород, вул. 

Л.Толстого,12 

(0312)61-28-62  Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл.,м. Ужгород, вул. 

Л.Толстого,12 

Закарпатська  2110100000 Розміщення кафе  Театральне кафе на 2-му 
поверсі у фойє театру, 

потребує поточного 
ремонту. Водопостачання та 
водовідведеня - є. Елекрика 

-є. Газопостачання - 
відсутнє.  

88,28 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  26098930 Комунальне 
некомерційне 

підприємство "Обласний 
клінічний 

фтизіопульмонологічний  

лікувально-

діагностичний центр" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вул. 

Нахімова, 4 

(0312)63-93-47, 

050-76-24-689 

Нерухоме 
майно 

Асфальтована 
площадка 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Нахімова, 4 

Закарпатська  2110100000 Розміщення 
торгівельного обєкту з 
продажу продовольчих 

товарів  

Асфальтована площадка  12,25 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  1992268 Комунальне 
некомерційне 

підприємство "Обласна 
дитяча лікарня" 

Закарпатської обласної 
ради 

 88017, Закарпатська 
обл.,м Мукачево вул. 

Івана Франка, 39 

(03131)31588 Нерухоме 
майно 

Асфальтобетонний 
майданчик   та 

частина димової 
труби   

 88017 ,Закарпатська 
обл., м Мукачево вул. 

Івана Франка,43 

Закарпатська  2110400000 Розміщення операторів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 

рухомого (мобільного) 
зв'язку, операторів та 

провайдерів 
телекомунікацій, які 
надають послуги з 
доступу до мережі 

Інтернет  

Асфальтобетонний 
майданчик- 4,0 м..кв.та  

цегляна димова труба-10,0 

м.кв..  Є система 
електропостачання  

14,00 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  40108913 Головне управління 
національної поліції в 
Закарпатській області 

88008, Закарпатська 
обл.,м.Ужгород , 

вул.Ракоці,13 

(0312)695247  Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення будівлі 
літ.Б  

89412, Закарпатська 
обл.,Ужгородський р-н, 

вул.Головна,55, с. 
Оноківці 

Закарпатська  2124884801 Розміщення 
кафе,їдальнї 

Літ.Б поз. 2,3,9- окремий 
вхід, облік електроенергії та 

води індивідуальний, 
потребує ремонту 

55,60 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01977234 Комуналне 

підприємство 
Центральна районна 
аптека №14 м.Тячів 

Закарпатського 
обласного виробничого 
об'єднання "Фармація" 

90500 Закарпатська обл., 
м.Тячів вул. Незалежності 

(Леніна), 28  

313432338 Нерухоме 
майно 

Будівля Аптеки№79 90550, Закарпатська 
обл., Тячівський р-н, 

с.Теребля, вул. 
Центральна, 99а 

Закарпатська  2124487001 Під аптечний або 
торговий заклад  

Потребує поточного 
ремонту 

88,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01977151 Комунальне 
підприємство 

Центральна районна 
аптека №17 м.Рахів 

Закарпатського 
обласного виробничого 
об'єднання "Фармація" 

90600 Закарпатська обл.,  
м.Рахів, вул. Миру, 13  

313222595 Нерухоме 
майно 

Приміщення Аптеки 
№72              

90620, Рахівський р-н, 
смт  Кобилецька 

Поляна, вул. 
Павлюка,199 

Закарпатська  2123655800 Під аптечний або 
торговий заклад  

Вбудоване приміщення. 
Потребує поточного 

ремонту 

96,53 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01977151 Комунальне 
підприємство 

Центральна районна 
аптека №17 м.Рахів 

Закарпатського 
обласного виробничого 
об'єднання  "Фармація" 

90600 Закарпатська обл. 
м. Рахів, вул. Миру, 13  

313222595 Нерухоме 
майно 

Будівля Аптеки № 
119  

90610, Рахівський р-н, 
с.Водиця, 

вул.Шевченка, 70 

Закарпатська  2123682001 Під аптечний або 
торговий заклад  

Потребує поточного 
ремонту 

50,57 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  01977257 Комунальне 
підприємство 

Центральна района 
аптека №22 

Закарпатське обласне 
виробниче об’єднання 

«Фармація»  

90100, Закарпатська обл., 
м. Іршава, вул. 

Шевченка,31 "А" 

314421044 Нерухоме 
майно 

Частина будівлі 
аптеки - вбудовані  

приміщення 

90100, Закарпатська 
обл., м. Іршава, вул. 

Шевченка,31 "А" 

Закарпатська  2121910100 Розміщення 
торговельного об'єкту з 

продажу 
непродовольчих товарів,   
торговельного об'єкту з 
продажу поліграфічної 

продукції та 
канцтоварів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів 

Приміщення на першому 
поверсі одноповерхової 

будівлі. Інженерні мережі- 
водопостачання та 

електропостачання. Стан 
приміщень- задовільний. В 
приміщення є окремий вхід 

23,30 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 3 поверсі 
чотириповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне  опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 307 ) 

16,40 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окремі нежитлові 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 3 поверсі 
чотириповерхової будівлі, 

складається з двох кабінетів 
( 53,8 м. кв.+4,9 м.кв.) з 

одним входом, інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення в 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 308 ) 

58,70 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окремі нежитлові 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 2 поверсі 
чотириповерхової будівлі 

складається з двох кабінетів 
(12,9 м. кв.+11,2 м. кв.), вхід 

один, інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" ( каб. 202) 

24,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди, 8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 4 поверсі 
чотириповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 420 ) 

11,80 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на цокольному 
поверсі чотириповерхової 
будівлі, інженерні мережі-

електропостачання, 
водопостачання на поверсі,   
технічний стан-задовільний, 

придатне задля 
використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб.023 ) 

33,90 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на цокольному 
поверсі чотириповерхової 
будівлі, інженерні мережі-

електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне опалення в 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 020 ) 

15,80 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000  Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 4 поверсі 
чотириповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 134 ) 

16,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення  
торговельного об'єкту з 

продажу 
непродовольчих товарів,  
торговельного об'єкту з 
продажу поліграфічної 

продукції та 
канцтоварів 

Приміщення на 1 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі, 
центральне опалення 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

10,30 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 6 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі, 
центральне опалення 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 604 ) 

16,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 розміщення офісного 
приміщення 

приміщення на 3 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі, 
центральне опалення 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 310 ) 

8,30 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення  на 5 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі, 
центральне опалення 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 506 ) 

16,00 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 4 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі, 
центральне опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" ( каб. 409/1) 

32,60 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окремі нежитлові 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 6 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

складаються з 3 кабінетів 
(15,5 кв.м, 16,1 кв.м та 32,5 
кв.м.), один вхід, інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання в будівлі, 

центральне опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 602 ) 

64,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окремі нежитлові 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 7 поверсі 
семиповерхової будівлі, 

складається з двох кабінетів 
з одним входом (15,3м.кв. 
та 15,9 м.кв.)  інженерні 

мережі-електропостачання, 
водопостачання в будівлі, 

центральне опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 701 ) 

31,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Окреме нежитлове 
приміщення в 

адмінбудинку літ. А 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 7 поверсі 
семиповерхової будівлі,   

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання в будівлі,  
потребує поточного 

ремонту, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12"(каб. 703/1) 

15,80 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Закарпатський обласний 
палац дитячої та 

юнацької творчості 
"Падіюн" 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, Студентська 

набережна,8 

(0312)643100 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

Студентська 
набережна,8 

Закарпатська  2110100000 Провадження освітньої  
та наукової діяльності 

Приміщення на 1 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання, каналізація 
та газопостачання, 

технічний стан-задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

31,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Закарпатський обласний 
палац дитячої та 

юнацької творчості 
"Падіюн" 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, Студентська 

набережна,8 

(0312)643100 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

Студентська 
набережна,8 

Закарпатська  2110100000 Провадження освітньої  
та наукової діяльності 

Приміщення на 1 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання, каналізація 
та газопостачання, 

технічний стан-задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

326,60 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Закарпатський обласний 
палац дитячої та 

юнацької творчості 
"Падіюн" 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, Студентська 

набережна,8 

(0312)643100 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

Студентська 
набережна,8 

Закарпатська  2110100000 Провадження освітньої  
та наукової діяльності 

Приміщення на 2 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання, каналізація 
та газопостачання,  

придатне задля 
використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

12,70 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Закарпатський обласний 
палац дитячої та 

юнацької творчості 
"Падіюн" 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, Студентська 

набережна,8 

(0312)643100 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

Студентська 
набережна,8 

Закарпатська  2110100000 Провадження освітньої  
та наукової діяльності 

Приміщення на 3 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання, каналізація 
та газопостачання, 

технічний стан-задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

99,50 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Закарпатський обласний 
палац дитячої та 

юнацької творчості 
"Падіюн" 

88000, Закарпатська обл., 
м.Ужгород, Студентська 

набережна,8 

(0312)643100 Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, 

Студентська 
набережна,8 

Закарпатська  2110100000 Провадження діяльності 
позашкільного 

навчального закладу 
спортивного профілю 

Приміщення на 1 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання, каналізація 
та газопостачання, 

технічний стан-задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12",  один вхід 

847,80 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Нежитлова будівля 
літ. А 

89221, Закарпатська 
область, Перечинський 

р-н, с. Тур'я Ремети, 
вул. Радванка,92 

Закарпатська  2123286301 Розміщення дитячої 
музичної школи,  

офісних приміщень,  
аптеки,  магазину- 

складу,  торговельного 
об'єкту з продажу 

непродовольчих товарів, 
торгівельний об'єкт з 

продажу продовольчих 
товарів 

Двохповерхова будівля з 
підвалом, потребує  

капітального  ремонту, 
оскільки наявні дефекти 
внутрішніх оздоблень, 
підлоги. Потребують 

заміни- вікна та двері. В 
будівлю два входи. 

209,20 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Частина будівлі літ. 
Б 

88017, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Грибоєдова,20 б 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 2,3,4,5,6 
поверсі  шестиповерхової 

будівлі. Потребують 
капітального ремонту, 
встановленню вікон, 

дверей, комунікації відсутні 

5337,90 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення будівлі 
літ. В 

88000, Закарпатська 
обл., м.Ужгород, вул. 

Робоча,6 

Закарпатська  2110100000 Розміщення складів Приміщення 
одноповерхової будівлі,  6,7 

м. кв.та 5,6 м.кв. з одним 
входом. Потребують  
ремонту, комунікації 

відсутні 

12,30 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Будівля аптеки 89634, Закарпатська 
обл., Мукачівський р-н,  

с. Лохово, вул. 
Центральна(Леніна), 57 

Закарпатська  2122785201 розміщення аптеки, 
офісного приміщення 

будівля одноповерхова, 
потребує ремонту, 

інженерні комунікації- 
електропостачання, 

газопостачання 

37,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 нерухоме 
майно 

Будівля аптеки літ. 
А з прибудовами 
літ. Б  та літ. В. 

89033, Закарпатська 
обл., 

Великоберезнянський 
р-н, с. Люта, 649 

Закарпатська  2120883201 Будівля літ. А-

розміщення аптеки, 
торговельний об'єкт з 

продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення 

Нежитлова будівля літ. А - 
одноповерхова, 81,7 м.кв.  

Потребує  ремонту. 
Комунікації- 

електропостачання. Будівлі 
літ. Б- 25,8 м.кв.  та В.- 13,1 

м.кв.- сараї 

120,60 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Будівля аптеки 90223, Закарпатська 
обл., Берегівський р-н, 

с. Косонь, вул. 
Кошута,27 

Закарпатська  2120485601 Розміщення аптеки, 
складу, торговельний 

об'єкт з продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення 

Нежитлова будівля- 

одноповерхова,  
комунікації- 

електропостчання, потребує  
ремонту 

568,10 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Нежитлова будівля 
аптеки літ. А з 

надвірними 
спорудами: літ. Б, 

літ. В 

90332, Закарпатська 
обл., Виноградівський 

р-н, смт  Королево, вул. 
Червоноармійська, 90 

Закарпатська  2121255600 Будівля літ. А- 

розміщення аптеки, 
складу, торговельний 

об'єкт з продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення, площею 

94,4  м.кв. Літ. Б- сарай,  
площею 24,8  м.кв. та 

літ. В - вбиральня. 

Одноповерхова будівля, 
потребує  ремонту 

94,40 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Будівля аптеки 90615, Закарпатська 
обл., Рахівський р-н, 
смт Великий Бичків,  

вул. Крушник, 6 

Закарпатська  2123655500 Розміщення аптеки,  
торговельний об'єкт з 

продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення 

Нежитлова будівля- 

одноповерхова, 
комунікації- 

електропостачання, 
потребує  ремонту 

137,18 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      нерухоме 
майно 

Приміщення 
аптечного пункту 

90044, Закарпатська 
обл., Міжгірський р-н, 

с. Колочава,  вул. 
Дружби, 158 "а" 

Закарпатська  2122482101 розміщення аптеки,  
торговельний об'єкт з 

продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення 

нежитлова будівля, 
комунікації - 

електропостачання, 
водопостачання та 

каналізація, потребує 
ремонту 

78,20 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

      Нерухоме 
майно 

Приміщення аптеки 90020, Закарпатська 
обл., Міжгірський р-н, 

с. Ізки, 34 

Закарпатська  2122481601 Розміщення аптеки,  
торговельний об'єкт з 

продажу 
непродовольчих товарів, 

торговельний об'єкт з 
продажу продовольчих 

товарів, офісного 
приміщення 

Нежитлова будівля- 

одноповерхова, потребує  
ремонту 

169,52 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на цокольному 
поверсі будівлі,  інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 017) 

32,90 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на другому 
поверсі будівлі,  інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 215) 

41,50 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на другому 
поверсі будівлі, складається 
з двох приміщень 16,7 м. кв. 

та 31,7 м.кв., з одним 
входом, інженерні мережі-

електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 210) 

48,40 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на другому 
поверсі будівлі,  інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 211) 

15,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на другому 
поверсі будівлі, складається 
з трьох приміщень 17,2 м. 

кв., 10,3 м. кв. та 20,6 м.кв. з 
одним входом,  інженерні 

мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 212) 

48,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 
адмінбудинку літ. А' 

88000, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Гойди,8 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на другому 
поверсі будівлі,   інженерні 
мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" (каб. 213) 

24,90 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудовані 
нежитлові 

приміщення 
адмінбудинку 

88008, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, пл. 

Народна ,4 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

приміщення на 5 поверсі 
шестиповерхової будівлі,з 
одним входом,  інженерні 

мережі-електропостачання, 
водопостачання на поверсі, 

центральне  опалення 
будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

221,10 



Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 Нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88017, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Загорська,2 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 1 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне  опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

21,80 

Комунальна 
установа  

"Управління 
спільною 
власністю 

територіальних 
громад" 

Закарпатської 
обласної ради 

  33165909 Комунальна установа  
"Управління спільною 

власністю 
територіальних громад" 
Закарпатської обласної 

ради 

88000, Закарпатська обл., 
м. Ужгород, пл. 

Ш.Петефі,14 

(0312)615475 нерухоме 
майно 

Вбудоване 
нежитлове 

приміщення 

88017, Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. 

Загорська,2 

Закарпатська  2110100000 Розміщення офісного 
приміщення 

Приміщення на 1 поверсі 
трьохповерхової будівлі, 

інженерні мережі-
електропостачання, 

водопостачання на поверсі, 
центральне  опалення в 

будівлі,  технічний стан-

задовільний, 
придатне задля 

використання за цільовим 
призначенням, визначеним 

у графі "12" 

19,10 

                   

                   

              



1 -єдиний (цілісний) майновий комплекс,структурний підрозділ єдиного (цілісного)майнового комплексу або нерухоме майно   

2 - наприклад: склад, гараж,цех, магазин  тощо          

3 - класифікатор доступний за посиланням:http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_koatuu_2016.htm 

 

   

4 -носять рекомендаційний характер 

     

    

5 -зазначають інші істотні відомості про об’єкт 

  

       

 


