
Волинська обл., м. Луцьк,                                 
вул. Лідавська, 30 

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку 
/літер Д-2/ загальною площею 728,2 кв.м та ремонтні бокси з 
операторною АЗС /літер Г-1/ загальною площею 409,9 кв.м. 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис об’єктів:  
 Будівля адмінбудинку – двоповерхова будівля загальною 

площею 728,2 кв.м.: фундамент – бутобетонні стрічкові, 
стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття 
(міжповерхові, над підвальні, горищні) залізобетонні 
панелі, покрівля – суміщення з перекриттям, з руберойду. 
Рік побудови – 1978.  

 Приміщення ремонтних боксів з операторною АЗС – 
одноповерхова будівля загальною площею 409,9 кв.м.: 
фундамент – бутобетонні стрічкові, стіни – цегляні, 
перегородки – цегляні, перекриття (міжповерхові, над 
підвальні, горищні) залізобетонні панелі, покрівля – 
суміщення з перекриттям, з руберойду. Рік побудови – 
1978. 

 

Відомості про об’єкти (нерухоме майно), розташовані за 
адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 30: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання:  
 1220. Будівлі, що використовуються як приміщення для 

конторських та адміністративних цілей.  
 1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів  
 

Відомості про земельні ділянки: інформація відсутня. 
 

Об'єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1138,1 кв. м. 

25.10.2021  

Група інвентарних об’єктів 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Будівля 
адмінбу-

динку 
/літер Д-

2/  

728,2 

5
4

4
9

4
78

0
71

0
1 Витяг з Державного 

реєстру речових  прав 
на нерухоме майно,  
(індексний номер 
витягу: 31961148 від 
30.12.2014) 

Державна, Фонд 
державного майна 
України (код 
ЄДРПОУ 00032945) 

Ремонтні 
бокси з 

оператор-
ною АЗС 

/літер Г-1/  

409,9 

5
4

4
9

8
61

0
71

0
1 Витяг з Державного 

реєстру речових  прав 
на нерухоме майно,  
(індексний номер 
витягу: 252351776 від 
13.04.2021) 

Державна, Фонд 
державного майна 
України (код 
ЄДРПОУ 00032945) 



https://bit.ly/3H8JQOC 

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: 
 - покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації 
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях витрати на проведення незалежної оцінки Об’єкта 
приватизації у сумі 3 450,00 гривень (три тисячі чотириста 
п’ятдесят гривень 00 копійок) 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.Луцьк, вул. Лідавська, 30.   
 

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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