
Львівська обл.,  

м. Стрий,  

вул. Лесіва Я., 10 

Окреме майно - група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок, Б, площею 641,5 кв.м; хата-читальня, В, площею 
117,0 кв.м; прохідна, Г, площею 8,0 кв.м; адмінбудинок №2, Д, 
площею 227,0 кв.м; центральний склад, Е, площею 247,0 кв.м; 
перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 336,6 
кв.м; приміщення намагнічення кабелів, П, площею 41,1 кв.м; 
ремонтні цехи, С, площею 740,9 кв.м; лабораторія, Т, площею 
118,3 кв.м; камера високого тиску, Ф, площею 62,4 кв.м; цех 
для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 кв.м; 
котельня, Х, площею 70,4 кв.м; кладови-склади, У, площею 
108,3 кв.м; контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 кв.м; 
вбиральня, Ш; автозаправка, Ю, площею 3,8 кв.м; склад масел, 
Я, площею 39,0 кв.м. 

Загальна кількість нежитлових будівель: 16. 
Загальна площа нежитлових будівель: 2859,2 кв.м.  
Функціональне використання: адміністративні та виробничі 
будівлі. 

Нежитлові будівлі перебувають в незадовільному фізичному 
стані, потребують проведення ремонтно-відновлювальних 
робіт. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно): 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на 
земельній ділянці площею 1,2855 га, що перебуває в 
постійному користуванні Державного геофізичного 
підприємства "Укргеофізика", відповідно до Державного акту 
на право постійного користування  земельною ділянкою серії 
ЯЯ №9184903 від 18.02.2008р. Цільове призначення 
(використання) земельної ділянки: для виробничих цілей 
(обслуговування будівель і споруд виробничої бази). 
Кадастровий номер земельної ділянки: 
4611200000:04:006:0002. 

Загальна площа земельних ділянок: 

1,2855 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

2859,2 кв. м. 
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м. Стрий,  
вул. Лесіва Я., 10 
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Державна 
служба 
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України 
ЄДРПОУ: 
37536031 



https://bit.ly/3pD9gdc 

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: 
- Покупець компенсує Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській  областях суму грошових 
коштів, пов’язаних із виконанням заходів з оцінки 
об’єкта, в сумі 5 750,00 грн. (п'ять тисяч сімсот 
п'ятдесят гривень 00 коп.) протягом 30 днів з дня 
підписання договору купівлі-продажу об’єкта. 

Оглянути об’єкт приватизації 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:  

82408,  Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10. 

Контактна особа на об’єкті: Маринчак Степан 
Миколайович, начальник Івано-Франківської 
експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах 
державного геофізичного підприємства 
"Укргеофізика",тел. (067) 344-01-37. 

На земельній ділянці відсутні будівлі та споруди, що 
належать іншим власникам. Споруди, які не 
зазначені як складові частини об’єкта нерухомого 
майна (реєстраційний номер об’єкта нерухомого 
майна у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності - 
2279935246112), не обліковуються 
балансоутримувачем та потребують завершення 
розбирання.

mailto:privatization@spfu.gov.ua



