
Волинська обл.,                                                    
м. Володимир - Волинський,                                  
вул. Ковельська, 239 

Група інвентарних об’єктів  (470 шт.) у складі:  
 автолавка (80 шт.);  
 дегазаційний комплект (2 шт.);   
 ІДК (6 шт.);  
 індивідуальний пакет (50 шт.);   
 комплект ІДК (6 шт.);  
 костюм Л1 (3 шт.);  
 ноші санітарні (3 шт.);  
 протигаз  (217 шт.);  
 респіратор (89 шт.);  
 стовпчики сигнальні  (10 шт.);  
 санітарні сумки (4 шт.). 
 

Місцезнаходження: Волинська обл., м. Володимир - 
Волинський, вул. Ковельська, 239. 
 

Балансоутримувач: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Володимир – Волинське АТП-10762» 
(код ЄДРПОУ 05461071), адреса: Волинська обл.,  
м. Володимир – Волинський, вул. Ковельська, 239,  
тел. (03342) 22872.  
 

Майно перебуває у  задовільному стані, не 
використовувалось. 

28.08.2021  

Група інвентарних об’єктів 
(470 шт.) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2WZeGab 

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: 

- протягом 30 календарних днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу Об’єкта приватизації 
відшкодувати  Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях витрати на проведення 
незалежної оцінки Об’єкта приватизації у сумі 2745,76 
(дві тисячі сімсот сорок п’ять гривень 76 копійок) грн., 
без ПДВ. 
 

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., м. Володимир - Волинський,  
вул. Ковельська, 239.   
 
Відповідальна особа:  
 балансоутримувача: Шимчук Микола Миколайович, 

тел: (050) 561-80-26; 
 організатора аукціону: Кизицька Наталія 

Володимирівна, тел. (0332) 240057,                              
адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua. 

 
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. 
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