
ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ ДІЄ



На виконання цих завдань 
Управління забезпечення 
реалізації повноважень у 
Закарпатській області 
зосередило свої зусилля та 
вживає відповідних заходів 
для забезпечення сталого 
розвитку економіки області , 
покращення умов ведення 
бізнесу та повернення довіри 
інвесторів до України.

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ ДІЄ

Фондом державного майна України 
запроваджуються безпрецедентні 
приватизаційні інструменти: прозорість 
усіх процесів приватизації та відкритість 
до інвестора отримали визнання учасників 
ринку і приносять відповідні результати, 
якими можна пишатися. Розроблено і 
комплексні законодавчі зміни, 
покликані спростити і пришвидшити 
процеси залучення інвестицій через 
приватизацію, прийняття яких надасть 
поштовх до оздоровленню економіки країни, 
створення додаткових робочих місць . 

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ



Інвестиції в інфраструктуру регіону
Загальні відомості по Закарпатській області

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Площа території: 12777 кв. м. 

Населення: 1 128 155 

Об’єкти малої приватизації 10

Єдині майнові комплекси 2

Група інвентарних об’єктів 2

Об’єкти незавершеного будівництва 2

Вбудовані приміщення 2

Нежитлова будівля 2
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1

1

1
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Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

На сьогодні в процесі продажу перебувають 
такі об’єкти:

Об’єкт приватизації

Вбудоване приміщення заглибленого 
складу № 2 загальною площею 756,8 кв. м.

м. Ужгород, вул. Болгарська, 3

АТ «Ужгородський Турбогаз».

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та      Волинській областях

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Об’єкт приватизації

Об’єкт незавершеного будівництва -
Ливневий  колектор

Ужгородський р-н, с. Розівка,  вул. Трудова, 2б

АТ «Ужгородський Турбогаз»

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях

Регіональне відділення ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Об’єкт приватизації

Нежитлова будівля контори 

Закарпатська обл., м. Берегово, пр. Геологів, 31б 

Державне підприємство «Українська геологічна 
компанія», код за ЄДРПОУ 38078094 

Державна служба геології та надр України

Регіональне відділення ФДМУ по 
Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

Об’єкти приватизації в процесі 
підготовки до продажу

Об’єкт незавершеного будівництва , повернутий за 

рішенням суду в державну власність - житловий будинок  

Воловецької райради.

ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

смт.  Воловець, вул. Пушкіна, 9

Воловецької райрада 

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях

Регіональне відділення ФДМУ по 

Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях



Адреса об’єкта

Назва балансоутримувача 

або зберігача, код за ЄДРПОУ 

Орган управління 

Орган приватизації

ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Об’єкт приватизації

Головного управління статистики у Закарпатській області

Державна служба статистики України

Регіональне відділення ФДМУ по 

Львівській,    Закарпатській  та 

Волинській областях

Вбудовані приміщення літ.А

загальною площею 212,6 кв.м

м. Іршава, вул. Білецька 4/2



ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Інші об’єкти
Група інвентарних об’єктів у складі:

Адреса об’ єкта: Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Темето ,13

Одноповерховий будинок з підвалом літ. А; склад – диспетчерська , літ. Б; літня кухня літ. В; господарська будівля 

(сарай) літ. Г; котельня літ. Ж; господарська будівля (гараж) літ. Е; дворова вбиральня літ. Д, що перебуває на 

балансі Ужгородського міжрайонного управління водного господарства.

Орган управління:  Державне агентство водних ресурсів України.  



ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Інші об’єкти
Група інвентарних об’єктів у складі:

Адреса об’ єкта: Рахівський район с. Луги, урочище Усть-Говерла

Деревообробний цех (літ. А) загальною площею  326,59 кв. м, приміщення адмінбудинку (літ. Б) загальною площею 

87,17 кв. м.,  що знаходяться на балансі Карпатського біосферного заповідника.

Орган управління: Міністерство охорони навколишнього середовища.



Єдиний майновий комплекс 
державного підприємства

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

«Закарпатський експертно-технічний центр 

Держпраці» (код за ЄДРПОУ  38015558). 

Адреса об’єкта: м. Ужгород, вул. Лесі Українки,13.

Орган управління: Фонд державного майна України.

Орган приватизації: Апарат ФДМУ

«Науково дослідний центр екологічного маркетингу 

та інжинірингу Національної академії наук 

України» (код за ЄДРПОУ  22101227)

Адреса об’єкта: м. Ужгород, вул. Університетська,21

Орган управління: Національна академія наук України.

Орган приватизації: Апарат ФДМУ



ЗАКАРПАТСЬКА
ОБЛАСТЬ

Об’єкти приватизації

Адреса об’ єкта: м. Мукачево, вул. Яноша Недецеї, 2 

5-ти поверхова адмінбудівля загальною площею  698,1 кв. м.,  що знаходяться на 

балансі Головного управління Статистики.



Позитивні приклади приватизації  
об’єктів до … та після … 

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Адреса об’єкта: Закарпатська область, Мукачівський район, с. 

Брестово.

Фото до приватизації - 2003  рік.

До приватизації об’єкт не функціонував. Загальна сума  

інвестицій, внесених на реконструкцію об’єкта становила 500, 

0 тис.грн.

База відпочинку «Карпати», що знаходилась на балансі ВАТ 

«Мукачівський завод комплектних лабораторій».  

ДО………

Фото після приватизації - 2019  рік.

Відновлено функціонування об’єкта, як Центр оздоровлення 

та відпочинку «Сонячні Карпати». Центр може прийняти 

на оздоровлення одночасно 50 відпочиваючих.

ПІСЛЯ …



Позитивні приклади приватизації 
об’єктів до … та після … 

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,с. 

Кам’яниця, вул. Ужанська, 100, 100а, 100б. 

Фото до приватизації - 2010   рік

Цілісний майновий комплекс Закарпатського Міжнародного 

туристичного центру "Верховина".

Фото після приватизації - 2019 рік

Реконструкція об’єкта в стадії завершення.

Внесення інвестицій договором купівлі – продажу не 

передбачалось.

ПІСЛЯ 

…

ДО………



Позитивні приклади приватизації 
об’єктів до … та після … 

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Адреса об’єкта : Закарпатська обл., м. Хуст, вул Садова бн.

Фото до приватизації - 2006   рік

ОНБ - житлового будинку, що знаходився на балансі ВАТ 

«Закарпатнерудпром». 

Фото після приватизації - 2015 рік

8-квартирний житловий будинок.

Загальна сума інвестицій – 2531,356 тис. грн..

ПІСЛЯ 

…

ДО………



Ефективність управління 
державним майном

З 01 лютого 2020 року оренда державного та комунального майна базуватиметься на принципах, 
які відповідають потребам сучасності, а саме: відкритості та прозорості; рівності та 
змагальності; державного регулювання та контролю; врахування особливостей об’єктів 
державної та комунальної форм власності; захисту економічної конкуренції; створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій; повного, своєчасного, достовірного інформування 
про об’єкти оренди та порядок передачі їх в оренду; забезпечення конкурентних умов оренди та 
інших видів договорів, ну і звичайно ж з дотриманням принципу законності. 

Оренда державного та комунального майна базується на 
принципах, які відповідають потребам сучасності, а саме: 
відкритості та прозорості; рівності та змагальності; державного 
регулювання та контролю; врахування особливостей об’єктів 
державної та комунальної форм власності; захисту економічної 
конкуренції; створення сприятливих умов для залучення 
інвестицій; повного, своєчасного, достовірного інформування про 
об’єкти оренди та порядок передачі їх в оренду; забезпечення 
конкурентних умов оренди та інших видів договорів, ну і 
звичайно ж з дотриманням принципу законності. 

ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Оренда державного майна



Вакантні об’єкти оренди
ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

Кількість об’єктів 53

Площа об’єктів, 15, 3 тис. кв. м. 
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Перелік балансоутримувачів потенційних
об’єктів оренди по Закарпатській області ЗАКАРПАТСЬКА

ОБЛАСТЬ

•Берегівське міжрайонне управління водного господарства

•Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у       

Закарпатській області

•Державна установа "Територіальне медичне об'єднання МВС України по Закарпатській області”

•Державне підприємство " Виноградівське лісове господарство”

•Державне підприємство "Воловецкий лісове господарство"

•Державне підприємство "Свалявське лісове господарство" Закарпатське ОУЛМГ

•Державне підприємство "Хустське лісове дослідне господарство", Закарпатське ОУЛМГ

•Державне підприємство "Ясінянське лісове мисливське господарство"

•Державне підприємство “Рахівське лісове дослідне господарство”

•Державне підприємство “Великобичківське лісомисливське господарство”

✓Карпатський біосферний заповідник

✓Концерн "Військторгсервіс"

✓Національний природний парк "Синевир"

✓Національний університет харчових технологій

✓Рахівська районна державна лікарня ветеринарної медицини

✓ТОВ "Агрокомплекс-Уж" 

✓Ужгородське міжрайонне управління водного господарства


