
Волинська область, м. Ковель,           
вул. Шевченка Тараса, 20 

Окреме майно Державної установи «Ковельська виховна 
колонія».  
Балансоутримувач:  Державна установа «Ковельська виховна  
колонія»  (код за ЄДРПОУ 08562677);  адреса: м. Ковель,  
вул. Шевченка Тараса, 20, тел.(033) 5253210,  
e-mail: kolonia@meta.ua.  
Опис об’єкта: перелік окремого майна Державної установи 
«Ковельська виховна колонія» складається з 33 інвентарних 
номерів будівель та споруд. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 26 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна (виробничі та інші 
спеціалізовані будівлі і споруди) загальною площею 19475,1 
кв. м., розташованих за адресою: Волинська область,  
м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20.  
 Функціональне використання: Об’єкти не 
використовуються. 1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць 
та слідчих ізоляторів. 
Відомості про земельні ділянки, розташовані за адресою:   
Волинська область, м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*На земельній ділянці кадастровий номер: 0710400000:06:013:0032   
розміщена будівля трансформаторної підстанції ТП-412, яка обліковується на 
балансі ПАТ «Волиньобленерго», що здійснює електропостачання установи та 
частина каналізаційної системи водовідведення, що обліковується на балансі 
державної установи, але не є об’єктом приватизації. Встановлено земельні 
сервітути. 

Загальна площа земельних ділянок: 

4,8600 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

19475,1 кв. м. 

 

08.11.2021  

Окреме майно 
Державної установи 
«Ковельська виховна 
колонія» 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Для розміщення та 
постійної діяльності 
інших, створених 
відповідно до законів 
України, військових 
формувань, для 
розміщення та 
обслуговування 
приміщень колонії 

Державна, Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, інд. 
№126013417 від 
01.06.2018 
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 Для розміщення та 

експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості, для 
розміщення і 
обслуговування 
приміщень підприємства 

Державна, Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, інд. 
№126051987 від 
01.06.2018 

mailto:kolonia@meta.ua
mailto:kolonia@meta.ua
mailto:kolonia@meta.ua
mailto:kolonia@meta.ua
mailto:kolonia@meta.ua


https://bit.ly/3mmcqm1 

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: 

-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8.00 до 17.00,  
за місцем його розташування за адресою:   
Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка Тараса, 20.   
 

Відповідальна особа:  
 балансоутримувача – Колесник Андрій Анатолійович 

– провідний інженер-енергетик державної установи 
«Ковельська виховна колонія», тел. (050) 688 28 54; 

 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.  

 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: об'єкт приватизації в оренді не перебуває. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:ocenka_07@spfu.gov.ua
mailto:ocenka_07@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

