
м. Львів,                              
вул. Навроцького, 1 

Нежитлова будівля (літ.К) площею 97,0 кв. м. 
Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Львівська фабрика Масложирпродукт",  код  за  ЄДРПОУ  
20853807.    
Опис об’єкта:  заглиблена нежитлова будівля, колишнє 
сховище цивільної оборони.  Введення в експлуатацію будівлі 
– 1976 рік. Будівля складається з 10 приміщень, а саме: 
службових та санітарно-технічних. У будівлю є два входи. 
Об’єм будівлі – 252,0 куб. м. Висота приміщень 2,6 м,  
Фундамент – бетон. Конструктивні елементи будівлі: 
фундамент – з/бетонний; стіни, перегородки – бетонні, 
перекриття – з/бетонне,підлога – бетонна; вхідні двері – 
металеві, опорядження внутрішнє – штукатурка, пофарбування 
- вапняне. Інженерне оснащення демонтоване. Технічний стан 
будівлі та приміщень в цілому незадовільний.  
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: м. Львів, вул. Навроцького,1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:      
м. Львів, вул. Навроцького,1: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1354 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

97,0 кв. м. 
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Нежитлова будівля              
(літ. К) площею 97,0 кв. м  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності №79232314 
від 31.01.2017, 
реєстровий номер 
майна: 1159746546101 

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Львівській, 
Закарпатській та 
Волинській 
областях 

Назва Площа 
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ділянки  
(кв. м.) 
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Цільове 
призначення 
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ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
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 Обслугову-

вання 
виробничих 

споруд 

Земельна ділянка 
перебуває у фактичному 
користуванні  
ТзОВ "Львівська фабрика 
Масложирпродукт". 
Належить до земель 
комунальної власності 
міста Львова.  



https://bit.ly/3fRuGAr 

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 

- покупець протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу Об’єкта приватизації компенсує 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській  областях витрати, 
понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності у сумі 
1 400,00 грн. (одна тисяча чотириста гривень 00 коп.) без 
ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні - за 
місцезнаходженням об'єкта: м. Львів,  вул. Навроцького, 1. 
 

Контактна особа на об'єкті:  
Вороновський Володимир Васильович, (098) 890-77-77. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;  
 адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4;  
 контактна особа: Данилишин Віра Григорівна (032) 255-38-
55;  
 веб–сайт: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
https://privatization.gov.ua/. 
 

Умови приватизації: 

Додаткова інформація щодо земельної ділянки  
(відповідно до містобудівельних обмежень та сервітутів 
щодо користування земельною ділянкою): 
1. земельна ділянка знаходиться поза межами червоних 

ліній вулиці; 
2. наявні обмеження щодо будівництва на земельній 

ділянці відносно інженерних мереж: 
 враховувати охоронні зони мереж, розміщених на 
земельній ділянці та суміжних територіях; 
 забезпечувати доступ на земельну ділянку відповідним 
інженерним службам міста для ремонту, обслуговування 
інженерних мереж і не чинити перешкод при будівництві 
нових; 
 щодо суміжних земельних ділянок наявні охоронні зони 
навколо інженерних комунікацій.  
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