
Загальні характеристики

Волинська область, 

м. Ківерці, 

вул. Незалежності, 18

Адміністративна будівля А-
1, загальною площею 346,9 
кв.м

Будівля побудована у 1960 році. 
Фундамент будівлі стрічковий бетонний, стіни дерев’яні, 
обкладені цеглою, перегородки дерев’яні, утеплені, 
покрівля шиферна. 
Мансардний поверх будівлі тривалий час не 
експлуатується, відсутня система опалення, дерев’яне
перекриття між першим поверхом і мансардою 
перебуває у незадовільному стані, елементи тримальної
системи схилового даху знаходяться в задовільному стані. 

З інженерного обладнання в адміністративній будівлі
наявні водопровід, каналізація, електроенергія, 
опалюється газовим котлом. 

Право власності на об’єкт зареєстровано на підставі
Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, 
індексний номер: 4255658, виданого Реєстраційною
службою Ківерцівського районного управління юстиції
Волинської області від 01.06.2013. 
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності
(індексний номер витягу 4255933 від 01.06.2013) 
зареєстрований за Головним управлінням статистики у 
Волинській області, реєстраційний номер об’єкта
72696507218. 
Форма власності: державна.

Загальна площа земельних ділянок:

0,1086 га

Загальна площа будівель та споруд:

346,9 кв. м.

24.12.2020

Вид майна: окреме майно

Земельні ділянки Розмір Кадастровий номер

Під будівлею 0,1086 га 0721810100:01:001:5105



http://bit.ly/3hf6hFi

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

Відомості про договори оренди, укладені
щодо об’єкта або його частини:

• Договір оренди державного нерухомого майна 
№1332. Орендар ФОП Павлішина Н.М. Площа 
оренди 68,4кв.м. Місячна орендна плата  2357,14 
грн. Договір діє  до 29.01.2023 включно.

• Договір оренди державного нерухомого майна 
№971. Орендар ФГ «АЙ-ЕВ». Площа оренди 
13,8кв.м. Місячна орендна плата 694,62 грн. Договір 
діє  до 17.01.2022  включно.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його
розташування з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 
15.45

Контактна особа: Кизицька Наталія Володимирівна, 
тел. (0332) 240057, ocenka_07@spfu.gov.ua. Лариса, 
тел.(0332) 78-56-70.

Час роботи: з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 12:30 
до 13:15.

Умови приватизації
• Відповідно до статті 770 Цивільного кодексу України

у разі зміни власника речі, переданої у найм, до 
нового власника переходять права та обов'язки
наймодавця.

http://bit.ly/3hf6hFi
mailto:privatization@spfu.gov.ua

