
Львівська обл.,  
Золочівський р-н., м. Золочів,  
вул. І. Труша, 2 

Двоповерховий адміністративний будинок загальною 
площею 486,4 кв. м. 
 

Елементи будівлі: 
 

Фундамент - бутовий, стіни – цегляні, перекриття – 
залізобетонне, покрівля – толь, підлога – дощата, вікна, 
двері – дерев'яні. Об’єкт обладнано: водопроводом, 
каналізацією, опаленням – центральним, 
електроенергією, газифікацією. 
 
На даний час об’єкт приватизації частково перебуває в 
оренді відповідно до 2 договорів оренди, що діють по 
24.02.2022 та 25.03.2022 включно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відомості про земельну ділянку: об'єкт розташований 
на земельній ділянці площею 0,1395 га, що перебуває в 
постійному користуванні Головного управління 
статистики у Львівській області, відповідно до 
Державного акту на право постійного користування  
земельною ділянкою серії ЯЯ №175233 від 31.03.2010 р.  
 
Цільове призначення (використання) земельної ділянки: 
обслуговування адміністративного будинку. Кадастровий 
номер земельної ділянки: 4621810100:02:004:0015.  
 
Окремо земельна ділянка не виділена. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1395 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

486,4 га 

05.02.2021  

Адміністративний 
будинок загальною 
площею 486,4 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме нерухоме 
майно 

Назва Адреса 
розташування 

Загальна 
площа    
(м кв.) 

Реєстрацій
ний 

номер 

Форма 
власності         

та власник 

Адміністративний 
будинок 
загальною 
площею             
486,4 кв. м.  

Львівська 
обл., 
Золочівський 
р-н,                 
м. Золочів,         
вул. І. Труша, 
2. 

486,4 1724949
446218 

Державна. 
Державна 
служба 
статистики 
України,    
код ЄДРПОУ: 
37507880 



https://bit.ly/2ObOnc7 

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 ФДМУ: 0-800-50-56-46 

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 9-00 до 18-00,  
у п’ятницю  з 9-00 до 16-45 за місцем його 
розташування за адресою:  

 

80700,  Львівська обл., Золочівський р-н.,                 
м. Золочів, вул. І. Труша, 2. 
 
 
 
Контактна особа: Крупка Михайло Михайлович, 
начальник управління збирання даних статистичних 
спостережень, взаємодії з респондентами та роботи 
з постачальниками адміністративних даних 
Головного управління статистики у Львівській 
області. Телефон для довідок: (032) 258-59-33. 

• аукціон без умов. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

