
Львівська обл.,                                             
м. Львів, вул. Хуторівка, 2 

Окреме майно Державної установи “Львівська виправна 
колонія (№48)”.  
Балансоутримувач: Державна установа “Львівська 
виправна колонія (№48)” (код за ЄДРПОУ 08681175), 
юридична адреса: 79031 м. Львів, вул. Хуторівка, 
2;  контактні дані: Кощинець Віктор Васильович – 
начальник Західного міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних покарань Міністерства 
юстиції України, полковник внутрішньої служби, телефон 
(067) 342-91-11, (032) 234-27-78,  
E-mail: sosed38@gmail.com. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): 
Об’єкт включає 90 одиниць нерухомого майна 
(виробничі та інші спеціалізовані будівлі і споруди) 
загальною площею 38966,7 кв. м., розташованих за 
адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Хуторівка, 2. 
 Реєстраційний номер: 2316414646101. 
 Функціональне використання: об’єкти не використову-
ються; діяльність у сфері юстиції та правосуддя 
(основний).  
 Підстава виникнення права власності: Витяг з 
Державного реєстру № 251842288 від 08.04.2021. 
 Форма власності та власник: державна, Міністерство 
юстиції України. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 2: 
   
 
 
 
 
 
 
*На земельній ділянці за адресою: м. Львів, вул.Хуторівка, 2 
розташована будівля автомийки, літ. “Б-1”, загальною площею 216,0 
кв.м, яка, за інформацією з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності, на сьогоднішній 
день перебуває у приватній власності. 

Загальна площа земельних ділянок: 

10,66780 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

38 966,70 кв. м. 
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https://bit.ly/3bkuHM2 

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: 

-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 
18-00, у п’ятницю з 9-00 до 16-45 за місцем його 
розташування за адресою:  
м.Львів, вул. Хуторівка, 2. 
Контактна особа на об’єкті: Кощинець Віктор 
Васильович – начальник Західного міжрегіонального 
управління з питань виконання кримінальних 
покарань Міністерства юстиції України, полковник 
внутрішньої служби, телефон (067) 342-91-11.    
Організатор аукціону: Регіональне відділення  
Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях, фактична 
адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4, адреса вебсайту 
http://www.spfu.gov.ua/. Телефон для довідок (032) 
261-62-14. 

Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта: станом на 01.03.2021 року частина нерухомого 
майна загальною площею 1748,5  кв.м. передано в 
оренду. Загальна кількість орендарів – 9.  
Граничний термін дії договорів оренди – до 23.12.2022. 
Відповідно до п.4 ст.18 Закону України "Про  
приватизацію  державного і комунального майна" 
договори оренди зберігають чинність для нового 
власника приватизованого майна. 
Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України у разі 
зміни власника речі, переданої у найм, до нового 
власника переходять права та обов’язки наймодавця.  
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