
Львівська область, Золочівський р-н, 
с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 26

Окреме майно - Конюшківська дільнича лікарня ветеринарної
медицини загальною площею 45,0 кв.м.

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспожив-
служби у Львівській області (код за ЄДРПОУ 40349068), 
юридична адреса: 79011, м. Львів, вул. Д. Вітовського, 18, 
тел. (032) 261-36-90.

Опис: об'єкт приватизації - Конюшківська дільнича лікарня 
ветеринарної медицини загальною площею 45,0 кв.м -
одноповерхова будівля, яка складається з 2-ох кабінетів, 
коридору, підсобної.

Характеристика конструктиву будівлі та наявних комунікацій:
 стіни та перегородки – дерев'яні; 
 перекриття - дерев'яне; 
 дах – шифер; 
 підлога – дощата; 
 прорізи віконні та дверні – прості, дерев'яні. 
Наявне електропостачання. Опалення пічне. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Львівська область, Золочівський (колишній
Бродівський)* р-н, с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 26:

*Бродівський р-н ліквідовано відповідно до постанови Верховної Ради України від
17.07.2020 № 807 - ІХ "Про утворення та ліквідацію районів". 

Функціональне використання: 12 Будівлі нежитлові.  

Станом на 01.03.2023 Об'єкт приватизації або його частини в 
оренді не перебувають.

Загальна площа земельних ділянок:

0,1154 га

Загальна площа будівель та споруд:

45,0 кв. м.

10.03.2023

Конюшківська дільнича
лікарня ветеринарної
медицини загальною
площею 45,0 кв.м.

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
від 18.12.2018 
№ 149914047

Державна. Головне 
управління 
Держпродспожив-
служби у 
Львівській області 
(код за ЄДРПОУ 
40349068)

Загальні характеристики



Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Львівська область, Золочівський (колишній Бродівський)* 
р-н, с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 26:

*Бродівський р-н ліквідовано відповідно до постанови Верховної Ради України від
17.07.2020 № 807 - ІХ "Про утворення та ліквідацію районів". 

Земельна ділянка, на якій розташований Об’єкт приватизації, 
не є предметом купівлі-продажу, тому питання 
землекористування покупець вирішує самостійно в 
установленому чинним законодавством порядку, після 
переходу до покупця права власності на Об'єкт приватизації.

 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 область, 
Золочівський р-н, с. Конюшків, вул. Застирця Йосипа, 26.

Контактна особа на об’єкті:
 начальник Управління організаційно-господарського 

забезпечення Головного  управління Держпродспожив-
служби у Львівській області - Осірак Віталій  Андрійович; 

 тел. (032) 261-36-90.

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:
 Данилишин Віра Григорівна; 
 телефон для довідок: (032) 255-38-55;
 адреса електронної пошти: vira.danylyshyn@spfu.gov.ua.

https://bit.ly/3Fdfknc

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:
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Для 
будівництва 
та обслуго-
вування
будівель 
закладів 
охорони 
здоров'я та 
соціальної 
допомоги

Державна. Витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого 
речового права від 06.08.2020  
№ 219304691. Перебуває на праві 
постійного користування 
земельною ділянкою.
Правокористувач: Головне 
управління Держпродспожив-
служби у Львівській області (код за 
ЄДРПОУ 40349068).
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