
м. Львів,       
вул. Угорська, 22 

Нежитлова будівля (літ.Ф) площею 142,4 кв. м. 

Балансоутримувач (зберігач): Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Львівське хлібоприймальне 
підприємство» (код за ЄДРПОУ 37206153), адреса: м. Львів, 
вул. Угорська, 22,  тел. (050) 183-25-65. 

Опис: об’єкт приватизації – колишній об’єкт цивільної оборони 
(знятий з обліку захисних споруд цивільного захисту  м. Львова з 
фонду захисних споруд Львівської міської ради Рішенням 
виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.02.2020 
№132), підземне приміщення, рік побудови – 1976.  
Характеристика конструктиву споруди та  наявних комунікацій: 
Фундамент, стіни – бетон, перекриття – залізобетонне, підлога – 
цемент, стяжка. Сховище затоплене, сирість по площі стін та 
стелі, корозія трубопроводів, підлоги замулені, стан 
електропроводки – аварійний. 

Відомості про об'єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22: 

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі.             

Відомості про земельну ділянку: окремо земельна ділянка під 
Об'єктом приватизації не виділена.

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена

Загальна площа будівель та споруд: 

142,4 кв. м. 

25.10.2021  

Нежитлова будівля (літ. Ф) 

площею 142,4 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 №78365872 
від 18.01.2017, реєстровий 
номер майна: 
1149900146101 

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

(код за ЄДРПОУ 
42899921)



https://bit.ly/2SW4jC1 

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 продажу: 
- без умов. 

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: 
79034, м. Львів, вул. Угорська, 22.  

Контактна особа на об'єкті:  
 Стаднічук Валерій, інженер ТОВ «Львівське

хлібоприймальне підприємство»;
 тел. (050) 183-25-65.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській

та Волинській областях;
 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4;
 адреса ел.пошти – lviv@spfu.gov.ua;

адреса веб-сайтів: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 
https://privatization.gov.ua/. 

Контактна особа організатора аукціону: 
 Дідик Оксана Степанівна;
 телефони для довідок: (032) 261-62-14.
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