
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.  
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській 
області (код ЄДРПОУ 02361400), адреса: м. Львів, проспект 
В'ячеслава Чорновола, 4, тел. (032)258-59-33. 
Опис: до складу об'єкта малої приватизації входять: 
 Адмінбудинок літ."А-3" загальною площею 698,3 кв.м.: 

трьохповерхова будівля, побудована в 70-і роки, перебуває в 
задовільному стані, але потребує ремонту. Фундамент - 
стрічковий цегляний; стіни і перегородки – цегляні; перекриття- 
залізобетонні плити; дах – двосхилий, асбестоцементні листи по 
дерев'яних кроквах; підлоги – дошки, паркет, керамічна плитка, 
лінолеум; вікна - металопластикові, дерев'яні; дверні прорізи – 
дерев'яні; внутрішнє оздоблення – штукатурка, офарблення 
водоемульсійними і вапняними фарбами; зовнішнє оздоблення 
– штукатурка, фасадне фарбування; 

 Котельня-склад літ. "А-1" загальною площею 37,4 кв.м.: 
одноповерхова будівля, побудована в 70-і роки, перебуває в 
задовільному стані. Фундамент - стрічковий цегляний; стіни і 
перегородки – цегляні; перекриття - залізобетонні плити; дах – 
двосхилий, асбестоцементні листи по дерев'яних кроквах; 
підлоги – дошки; вікна – дерев'яні; внутрішнє оздоблення – 
штукатурка; зовнішнє оздоблення – штукатурка; 

 Склад - гараж літ. "Б" загальною площею 47,2 кв.м.: 
одноповерхова будівля, побудована в 70-і роки, перебуває в 
незадовільному стані. Фундамент - стрічковий цегляний; стіни і 
перегородки – цегляні; перекриття - залізобетонні плити; дах – 
плоский, асбестоцементні листи; підлоги – бетон; вікна – 
дерев'яні; внутрішнє оздоблення – штукатурка; зовнішнє 
оздоблення – штукатурка. 

Інженерне забезпечення об'єкта здійснюється від загальноміських 
мереж. Наявні інженерні комунікації: електропостачання, 
водопровід, каналізація. 
Інформація про державну реєстрацію: об’єкт (будівлі) загальною 
площею 782,9 кв.м. зареєстровано за №1692325646236,  
Витяг з Державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності №145107008 від 13.11.2018.  
Функціональне використання 
 502  Об'єкти для забезпечення діяльності структур, що 

займаються державним управлінням загального характеру в 
економічній та соціальній галузі 

  125 Будівлі промислові та склади   
  1242  Гаражі 
Форма власності: державна.  
 Власник: Державна служба статистики України, (код ЄДРПОУ 
37507880). 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1997 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

782,9 кв. м. 

 

25.10.2021  

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 

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, серія ЯЯ 
№189688, виданий 17.03.2010. Державна реєстрація речового 
права на нерухоме майно 03.07.2019. Частина земельної ділянки 
обтяжена сервітутом, суть якого полягає у забезпеченні права 
проходу мешканців та проїзду легкового автотранспорту на 
присадибну ділянку Назарчук М.М. Власник земельної ділянки 
зобов'язаний проводити використання території у межах 
охоронних зон цих мереж за погодженням відповідних інженерно-
експлуатаційних служб та забезпечувати доступ цих служб для їх 
експлуатації. 
 

Станом на 05 жовтня 2021 року частина майна загальною площею 
195,6 кв.м. передано в оренду відповідно до 2 договорів оренди. 
Граничний термін дії наявних договорів оренди - по 21.04.2023 
включно. 
 

Умови приватизації 
 

-покупець зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
переходу права власності на Об'єкт приватизації компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України по 
Львівській, Закарпатській та Волинській  областях витрати, понесені 
на оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності, який був залучений 
для проведення оцінки, у сумі 2 560,00 грн. (дві тисячі п'ятсот 
шістдесят гривень 00 копійок) без ПДВ. 
 

Огляд об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням 
об'єкта: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Заводська, 10.  
 

Контактна особа (представник балансоутримувача):                              
 Крупка Михайло Михайлович;  
 тел. (032) 258-59-33. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Львівській, Закарпатській та Волинській областях;  
 адреса: м. Львів, вул. Коперника, 4;  
 адреса веб–сайту - http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, 

https://privatization.gov.ua/.  
 

Контактна особа:  
 Данилишин Віра Григорівна;  
 тел.(032)255-38-55. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html
https://privatization.gov.ua/

