
Львівська обл., м. Дрогобич,                       
вул. Спортивна, 44

Група інвентарних об’єктів у складі: склад загальною площею 
413,9 кв. м, сховище-гараж загальною площею 206,7 кв. м. 
Балансоутримувач: 2 Спеціальний центр швидкого реагування 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (код за 
ЄДРПОУ 14372923), юридична/фактична адреса: 82100, 
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, 
тел. (03244) 3-94-88, е-mail: arz.drogobych@dsns.gov.ua.
Опис: до складу Об'єкта приватизації входять:
 будівля складу, літера А-34, загальною площею 413,9 кв.м –

одноповерхова будівля 1983 року побудови, яка 
складається з трьох приміщень: I приміщення площею 382,8 
кв.м, з окремим входом та трьома колонами. Колони –
монолітні розміром 0,4 x 0,4 м.; II приміщення площею 15,5 
кв м; III приміщення площею 15,6 кв м. II та III приміщення 
мають один окремий вхід. Висота приміщень - 3,90 м.
Фундамент складу – монолітний залізобетон; стіни - цегляні; 
перекриття – бетонні плити; підлога – відсутня; покрівля –
руберойд. Комунікації – відсутні;

 будівля сховища-гаражу, літера А-35, загальною площею 
206,7 кв.м - одноповерхова будівля площею 206,7 кв м 
1983 року побудови, висотою 5,06 м. Фундамент –
монолітний залізобетон; стіни цегляні; перекриття – бетонні 
плити; покрівля – руберойд. Комунікації відсутні. 

Відомості про об’єкти (нерухоме майно), розташовані за 
адресами: 
 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, корп. 34 

(склад);
 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44, корп. 35 

(сховище-гараж):

Функціональне використання: 499. Інші об'єкти виробничого та 
господарського призначення. 

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

620,6 кв. м.

05.01.2023

Група інвентарних об’єктів 
у складі: склад загальною 
площею 413,9 кв. м, 
сховище-гараж загальною 
площею 206,7 кв. м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Назва Загаль-
на

площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності та 

власник

Склад 413,9
2498866
146020

Витяг з Державного  реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності 
№283365746  від 08.11.2021. 

Державна,
Державна 
служба 
України з 
надзвичайних 
ситуацій (код 
за ЄДРПОУ 
38516849)

Сховище-
гараж

206,7
2498818
146020

Витяг з Державного  реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності 
№283359568  від 08.11.2021

mailto:arz.drogobych@dsns.gov.ua


Окремо земельна ділянка під Об'єктом приватизації не 
виділена.

Станом на 31.12.2022 Об'єкт приватизації або його частини в 
оренду не перебувають.

 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: 
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00;
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем його розташування за адресою: Львівська обл., 
м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44.  

Контактна особа на об’єкті:
 Мовчан Роман Олександрович, начальник 2 Спеціального  

центру швидкого реагування Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій; 

 тел. (067) 984-64-84.

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення  Фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях; 

 адреса: 79005, м. Львів, вул. Коперника, 4; 
 адреса веб - сайту  – http://www.spfu.gov.ua. 

Контактна особа:
 Дідик Оксана Степанівна, 
 телефон для довідок: (032) 261-62-14, 
 адреса електронної пошти: oksana.didyk@spfu.gov.ua. 

https://bit.ly/3vI04Ke

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:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Спортивна, 44:
Назва Площа 

земель-
ної

ділянки 
(га)

Кадаст-
ровий
номер

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження

Зе
м

ел
ьн

а
д

іл
ян

ка

28,3243

4
6

1
0

6
00

0
00

:0
1

:0
55

:0
0

01 5.07 Для 
розміщення та 
постійної 
діяльності інших, 
створених 
відповідно до 
законів України, 
військових 
формувань

Комунальна. Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою Серія ЯЯ 
№176557 від 18.02. 2008 . Витяг 
з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності 
№35130645 від 19.03.2015

http://www.spfu.gov.ua/
mailto:oksana.didyk@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua

