
Львівська область,                      
Радехівський р-н, с. Павлів,              
проспект Юності, 6А 

Вбудоване нежитлове приміщення площею 18,6 кв.м, 
розміщене на 1-му поверсі будівлі колишнього готелю А-2. 
 

Зберігач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехів-
цукор",  код  ЄДРПОУ  32656212. Договір зберігання від 
21.01.2010  № 10/19  (зі змінами). 
 

Опис: об'єкт приватизації - вбудоване нежитлове приміщення,  
розміщене на 1-му поверсі будівлі колишнього готелю А-2 
двоповерхового цегляного будинку І групи капітальності, 
орієнтовно 1980 року побудови. 2-й поверх будинку 
перебуває у приватній власності.  Вікна виходять на головний 
та боковий фасад будівлі. Висота приміщення 3,15 м.  
 

Конструктивні елементи будівлі: фундамент – бутобетонний; 
стіни, перегородки – цегляні, перекриття – з/бетонне, підлога – 
лінолеум, паркет; оздоблення внутрішнє – штукатурка, 
офарблення водоемульсійними і вапняними фарбами.  
Інженерні комунікації: водопостачання, каналізація, 
електроосвітлення (загальні в коридорі). Опалення відсутнє 
(відрізане).  
Технічний стан задовільний.  
 

Ідеальна частка  становить 4/100 ідеальних часток від будівлі 
колишнього готелю А-2.  
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Львівська область, Радехівськийр-н, с. Павлів, 
проспект Юності, 6А:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 499 Інші об'єкти виробничого та 
господарського призначення. 
 

Об'єкт не перебуває в оренді. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель та споруд: 

18,6 кв. м. 

01.11.2021  
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Свідоцтво про право 
власності на неру-
хоме майно, серія та 
номер свідоцтва САВ  
№ 502481, видане 
25.06.2007, видав-
ник: Виконавчий 
комітет Павлівської 
сільської ради 

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



https://bit.ly/3HIlMm8 

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: 

- покупець зобов’язаний протягом 10 календарних днів з 
моменту переходу права власності на Об’єкт 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, у сумі  2 350,00 
грн. (дві тисячі триста п'ятдесят гривень 00 коп.) без ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні - за 
місцезнаходженням об'єкта: Львівська область, 
Радехівський р-н, с. Павлів, проспект Юності, 6А.  
 

Контактна особа на об'єкті:  
 Чорна Валентина Миколаївна - генеральний директор 

ТзОВ "Радехів-цукор”;  
 тел. 050-372-16-74. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях;  

 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 8.00 до 15.45 год., обідня 
перерва з 12.00 до 12.45 год;  

 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. 
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