
Форма подання інформації про інвестиційний об'єкт  
на продаж 

 
Розділ І. Надайте кадастровий номер земельної ділянки, де розташований об’єкт; 
зазначте офіційну адресу ділянки у рядку “Місто” та, якщо вона зареєстрована в 
міському реєстрі, точну адресу, вкажіть, чи є ділянка у власності,  оренді або інше. 
 
Розділ І: Інформація про земельну ділянку 
Назва Земельна ділянка несільськогосподарського призначення  
ІН (кадастровий №) 4625810100:04:004:0049 
Область Львівська 
Район Яворівський 
Місто, адреса м.Яворів вул. П.Тичини 3 
Юридичний статус Приватна власність фізичної особи  
 
Розділ ІІ. Базова характеристика земельної ділянки, зокрема, форма 
землекористування згідно з рішенням місцевого органу влади/держави, ціна 
продажу одного кв. м. в гривні за наявними документами.  
Розділ ІІ: Характеристика ділянки 
Загальна площа (га) 0,7563га 
Площа під використанням (га) (під забудовою) - 0,2608 
Вільна площа 0,4855га 
Форма землекористування Приватна власність. Державний Акт на постійне землекористування. 
 
Розділ ІІІ. Інфраструктура. Зазначте об'єкти інфраструктури, розташовані на ділянці, 
або поруч, опишіть іх (потужність, умови завершення/введення в експлуатацію, 
дороги тощо). 
Розділ ІІІ: Інфраструктура 
Вид об'єкту інфраструктури  Існує (так/ні) Опис 
Аеропорт  так або на відстані 50 км 

Залізниця  так або на відстані 1км 

Автошляхи  так або на відстані ___км 

Порти ) ні або на відстані ___км 

Газ (на ділянці) так або на відстані ___км  
2 входи  газу .Середній та низький тиск 

Електроенергія (на ділянці) так або на відстані ___км  
власна електропідстанція 250кВт 

Водопостачання (на ділянці) так або на відстані ___км  2 входи   

Каналізація (на ділянці) так або на відстані ___км міська центральна 

Телекомунікації  ні або на відстані ___км 
 
 
 
 



Розділ ІV. Опис та умови продажу 
Запитання Опис 

Розташовані об'єкти, площа, поверховість, 
матеріал, балансова вартість 

Розташовані промислові будівлі. Загальна площа 
будівель  2800 кв. м. Двох поверхові цегляні 
споруди. Власна електропідстанція 250кWa.  

Найбільш доцільні види господарської 
діяльності, що можна організувати 

Виробництво (деревообробне, металообробне, 
швейне, пластмасових виробів, продуктів 
харчування, медичного обладнання та 
препаратів, електроніки, логістика, торговий 
центр, медичний центр, спортивно-оздоровчий 
центр, представництво компаній, зведення 
житлового багатоповерхового будинку) та інше. 

Умови продажу Продаж будівель  та земельної ділянки в повну 
власність покупця (інвестора). 

 
Розділ V. Інша важлива інформація. Зазначте спеціальні природоохоронні 
обмеження, які стосуються ділянки. У випадку їх існування у зв'язку з 
господарською діяльністю, що проводилася на ділянці у минулому, вкажіть чи 
включена ділянка до Генерального плану розвитку території. Надайте коментарі у 
разі потреби. 
 
Розділ V: Інша інформація 
Запитання Відповідь (так/ні) Коментар 
Включена до Генерального 
плану розвитку території 

так  

Природоохоронні обмеження ні  
Захист довкілля ні  
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