
Львівська обл.,                                            
м. Борислав,                                                   
вул. Дрогобицька, 721 

Окреме майно - група інвентарних об’єктів у складі: 
приміщення колишнього медпункту площею 131,3 кв. м, 
санпропускник до їдальні загальною площею 31,2 кв. м, 
теплиця загальною площею 93,5 кв. м, овочесховище. 
Балансоутримувач: ВАТ "Галлак" (код ЄДРПОУ 05796446), 
адреса:  82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 
721. (Станом на сьогоднішній день підприємство не працює). 
Опис об’єкту: об'єкт приватизації розташований в 
промисловому  районі міста на території ВАТ "Галлак” та 
включає:   
• приміщення колишнього медпункту площею 131,3 кв. м, 

розташовані на 1-му поверсі чотирьохповерхової  панельної 
будівлі побутового корпусу заводу. Висота приміщень - 2,9м; 
Фундамент – залізобетонні блоки, стрічковий з тріщинами, 
місцями просідання, порушення горизонталі; стіни – 
залізобетонні панелі, наявні місця зволоження, грибкове 
ураження, тріщини в місцях примикання суміжних 
конструкцій; перегородки – цегляні, місцями зволоження, 
грибкове ураження, тріщини в місцях примикання суміжних 
конструкцій; перекриття – залізобетонне плито - настильне, 
викрошування затирки між швами, відшарування 
пофарбування; дах-похилий горищного типу з гнилизною 
деревини; покрівля – покрівельна сталь гофровані листи з 
послабленням кріплень, старіння покриття, корозія, часткова 
відсутність листів, наявні протікання даху; підлога – 
керамічна плитка з відколами та тріщинами, бетонна плитка, 
бетонна стяжка; вікна – дерев'яні спарені пакети з 
провисанням гнилизною рам, масове викрошування 
фарбного покриття, масова відсутність скла. Вхід в 
приміщення колишнього медпункту спільний  з основним 
входом в будівлю.  

• приміщення санпропускника до їдальні площею 31,2  кв.м   
розташовані на третьому поверсі будівлі. Вхід по сходах 
вверх по коридору через приміщення  їдальні.  Приміщення 
санпропускника та медпункту схожі по своїх технічних 
характеристиках та фізичному стану. Технічний стан – 
незадовільний.  

• теплиця площею 93,5 кв.м: одноповерхова  цегляна 
будівля, технічний стан - ветхий, відсутнє перекриття та дах 
будівлі, частково зруйновані стіни.  

• овочесховище площею 61,8 кв.м: заглиблене в землю із 
залізобетонних блоків, складається з 4-х приміщень в тому 
числі  коридор, технічний стан – задовільний. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

317,8 кв. м. 

05.07.2021  

Група інвентарних об’єктів 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3hldsxa 

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 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою:  82300, Львівська обл., м. Борислав,                                 
вул. Дрогобицька, 721: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена.  
Договори оренди: відсутні.  
 

Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з дня підписання договору купівлі-продажу 
Об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України 
по Львівській, Закарпатській та Волинській  областях  на оплату 
послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі  
2 728,00 грн. (дві тисячі сімсот двадцять вісім гривень 00 
коп.) без ПДВ грн. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
 у робочі дні з 8-00 до 17-00  
 у п’ятницю  з 8-00 до 15-45  
за місцем його розташування за адресою:  
82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 721.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській 

та Волинській областях;  
 фактична адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4,       

тел. (032)299-91-07;  
 телефон для довідок: (032)261-62-14, 255-38-55); 
 час роботи регіонального відділення - з 8.00 до 17.00 (крім 

вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 15.45, обідня перерва з 
12.00 до 12.45; 

 адреса ел.пошти – lviv@spfu.gov.ua. 
 

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду 
державного майна України  по Львівській, Закарпатській та 
Волинській  областях:  
 Дідик Оксана Степанівна – начальник відділу малої 

приватизації регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях;  

 тел. (032) 261-62-14. 

Назва Загаль-
на 

площа 

(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Функціональне 
використання 

Форма власності 
та власник 

Приміщення 
колишнього 
медпункту 

131,3 1409630
746103 

1999.9 інші 
будівлі. 

Державна. 
Регіональне відділення  
Фонду державного майна 
України  по Львівській, 
Закарпатській та 
Волинській областях, 
 код ЄДРПОУ 42899921 

Санпропускник 
до їдальні 

31,2 1409522
346103 

Теплиця 93,5 1409316
246103 

Овочесховище 61,8 2053802
346103 
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