
Волинська обл., Любомльський р-н.,             
м. Любомль, вул. Володимирська, 49а 

Будинок інспекції (літер А-1) загальною площею 104,3 кв.м.  
 

Балансоутримувач: Любомльська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ 00692529). 
 

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
Волинська область, м. Любомль,  вул. Брестська, 55, 
тел.(03377) 2-31-56, (098) 597-10-03. 
 

Опис об’єкта: будинок інспекції, рік побудови 1968, 
фундамент бетон, стіни цегла, покрівля шифер, перекриття 
дерев’яне, підлога дощата. Наявне електропостачання. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., м. Любомль,  
вул. Володимирська, 49а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші. 
 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Волинська обл., Любомльський р-н., м. Любомль,  
вул. Володимирська, 49а: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0610 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

104,3 кв. м. 

10.06.2021  

Будинок інспекції (літер А-1) 
загальною площею  
104,3 кв. м.  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових  
прав на нерухоме 
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реєстрацію права 
власності, 
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 Для будівництва та 

обслуговування 
будівель органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування для 
обслуговування 
існуючого приміщення 
адміністративного 
будинку. 

Державна, Витяг з 
Державного реєстру 
речових  прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію іншого 
речового права 
(індексний номер 
витягу: 250867960  від 
01.04.2021 



https://bit.ly/2Sr9w4z 

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: 
- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8.00 до 17.00, в 
п’ятницю – з 8.00 до 16.00 за місцем його розташування  
за адресою:  Волинська обл., Любомльський р-н., м. Любомль, 
вул. Володимирська, 49а.   
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Оліферович Наталія; 
 тел.(03377) 2-31-56. 
 

Організатор аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Волинській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях,  

 адреса: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 
9,  

 адреса веб-сайту:  http://www.spfu.gov.ua. 
 
Відповідальна особа організатора аукціону:  
 Кизицька Наталія Володимирівна; 
 телефон:  (0332) 24-00-57; 
 адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.  
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