
ОПИС ПРИМІЩЕННЯ (місто Сокаль, вул.Українська 66)

Приміщення, яке розташоване в центрі міста Сокаль, вул.Українська 66, Львівської області ( місто
Сокаль – одне із районних центрів  Львівської  області).  Загальна площа приміщень орієнтовно складає
5500 кв.м.  (  площа фабрики 5002,3 м2  + площа котельні  240,0 м2 +  площа гаражів -108,0 м2 + площа
підстанції – 48,0 м2) і складається із 16 приміщень згідно плану-схеми. Землі під приміщеннями займають
площу 1,5977 га. Також є можливість взяти в оренду для долучення до розширення виробничої діяльності
земельну  ділянку,  прилеглу  до  території  фабрики,  площею  0,31  га,  від  якої  попередні  власники
відмовилися, так як не було в ній необхідності. На території фабрики є трансформаторна підстанція на 2
робочі  трансформатори.  Підстанція  перероблена  та  поставлені  нові  німецькі  лічильники.  Потужність
одного  трансформатора  –  630  кВт,  інший  трансформатор  також  робочий,  але  не  задіяний.  Територія
фабрики повністю огороджена.

До приміщень підведено світло, воду та газ. Деякі із приміщень потребують капітального ремонту.
На території знаходиться ставок.

ТРАНСОРТНА РОЗВ'ЯЗКА ( місто Сокаль виділено на карті червоним прапорцем):

- до м.Червоноград Львівської області – 10 км; 

- до м.Львів – 80 км;

- до м.Ковель – 110 км;

- до українсько-польського кордону Угринів – 15 км;

- до українсько-польського кордону Рава-Руська – 70 км;

- до м.Брест ( Білорусія) – 284 км;

- до м.Мінськ (Білорусія) – 538 км;

- до м.Варшава (Польща) – 355 км.



План-схема



ОПИС ПРИМІЩЕНЬ

ПРИМІЩЕННЯ №1

Загальна площа 296,8 кв.м.
Частину приміщення займає діючий продуктовий магазин, друга частина – недіюча 
їдальня.



ПРИМІЩЕННЯ №2

Прохідна на фабрику – 22,3 кв.м.

ПРИМІЩЕННЯ №3,4
Допоміжний склад загальною площею 112,5 кв.м.
Склад сировини загальною площею 531,8 кв.м.



ПРИМІЩЕННЯ №5
Приміщення туалету.

ПРИМІЩЕННЯ №6
Приміщення складається з 2-х поверхів, загальною площею 535,2 кв.м.
Перший поверх – оверлочний цех, другий поверх – актовий зал.
Є можливість добудувати третій поверх.





ПРИМІЩЕННЯ №7
Механічна майстерня ( фактично котельня). Можна зробити реконструкцію приміщення та 
перепланувати.



ПРИМІЩЕННЯ №8
В’язальний цех загальною площею 2842,2 кв.м. висотою до 5 метрів, з правої сторони є 2-х 
поверхова добудова ( видно на фото).



ПРИМІЩЕННЯ №9
Електростанція ( фактично трансформатор)

ПРИМІЩЕННЯ №10, №11
Дані приміщення видно на фото за ставком. Площа приміщення із позначкою 10 становить 
74 м2.



ПРИМІЩЕННЯ №12
Адміністартивно-побутова майстерня, загальною площею 104,7 кв.м.
Перший поверх – майстерня, другий поверх – адміністративне приміщення.
Приміщення №12 – на фото зліва.



Приміщення №13 
Виробничий корпус, загальна площа - 637,4 кв.м., складається з 3-х поверхів. Є можливість 
добудувати 4-й поверх.

 

 

ПРИМІЩЕННЯ №14
Склад ПММ 



Приміщення № 15
Механічна майстерня, приміщення було зруйноване під час перепланування.
Приміщення на фото зліва ( де немає даху).

ПРИМІЩЕННЯ №16 
Гаражі. Дане приміщення можна перепланувати.



СТАВОК

Вигляд фабрики зверху




