
Львівська область, 

м. Пустомити,  

вул. Заводська,10 

Будівлі, загальною площею 
782,9 кв. м. за адресою: 
Львівська область,      
м. Пустомити,         
вул. Заводська, 10 

Будівлі загальною площею 782,9 кв.м. у серединній 
частині м. Пустомити Львівської області, а саме:  
- триповерхова адмінбудівля літ.”А-3″ загальною площею 
698,3 кв.м.;  
- одноповерхова котельня-склад літ. “А-1” загальною 
площею 37.7 кв.м.; 
- одноповерховий склад- гараж літ. “Б” загальною 
площею 47,2 кв.м. 
Рік побудови 70-х років ХХ ст.  
Технічний стан опорядження адмінбудівлі задовільний, 
але потребує косметичного ремонту; технічний стан 
котельні – складу та складу – гаражу класифікується як 
незадовільний. 

Елементи будівлі: 
Фундамент стрічковий цегляний. Матеріал зовнішніх стін   
– цегла, висота приміщень 3,2 м. ( І поверх), та 2,6 м
(підвал), перекриття – залізобетонні плити, покрівля – 
двосхила, асбестоцементні листи по дерев’яних кроквах, 
підлоги – дошки, паркет, керамічна плитка, лінолеум; 
вікна, прорізи (віконні – металопластикові, дерев’яні, 
дверні – дерев’яні, ДСП. Внутрішнє оздоблення – 
штукатурка, офарблення водоемульсійними і вапняними 
фарбами. Зовнішне облицювання – штукатурка, фасадне 
офарблення.Інженерне забезпечення  здійснюється від 
загальноміських мереж. Доступні інженерні комунікації: 
електромережі, водопровід, каналізація, теплотраса. 
Інформація про державну реєстрацію: Об’єкт 
зареєстровано за № 145107008, дата реєстрації: 
13.11.2018.
На даний час об’єкт приватизації частково перебуває 
в оренді відповідно до 3 договорів оренди. 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка  
площею 0,1997 га, кадастровий номер 
4623610100:01:004:0201, перебуває у користуванні ГУ  
статистики у Львівській області на підставі державного 
акту на право постійного користування. Частина 
земельної ділянки обтяжена сервітутом. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1997 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

782,9 кв. м. 

21.04.2021 

Вид майна: окреме майно 

Загальні характеристики 



https://bit.ly/3asV1C9 

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 грошові кошти, 
пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в 
сумі 2 560,00 грн. протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта. 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні – за 
місцезнаходженням об’єкта:  Львівська область, 
м.Радехів, вул. Львівська,1. 

Контактна особа від балансоутримувача:  
Крупка Михайло Михайлович – начальник Управління 
збирання даних статистичних спостережень, 
взаємодії з респондентами та роботи з 
постачальником адміністративних даних. 
Телефон для довідок: (032) 258-59-33. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua



