
Львівська область, Стрийський р-н 
(колишній - Миколаївський), 
с.Держів, вул. Лесі Українки, 170 

Окреме майно Державної установи "Миколаївська  виправна 
колонія (№50)".  
 

Балансоутримувач:  Державна установа "Миколаївська 
виправна колонія (№50)" (код за ЄДРПОУ 14316971); 
юридична/фактична адреса: 81606, Львівська область, 
Стрийський р-н (колишній Миколаївський р-н), с. Заклад,                
вул. Стуса, 2; контактні дані: (03241) 52-143.  
 

Опис об’єкта: перелік окремого майна державної установи 
"Миколаївська виправна колонія (№50)" складається з 57 
інвентарних номерів будівель, споруд, інфраструктурних 
об’єктів. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 57 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна, в тому числі:   
 53  зареєстровані одиниці виробничих та інших 

спеціалізованих будівель і споруд загальною площею 
19486,4 кв. м., що розташовані за адресою: : Львівська 
область, Стрийський р-н, с. Держів,  вул. Лесі Українки, 170; 

 проїзна автодорога загальною протяжністю 15000 пог.м.; 
 3 огорожі (транспортної дільниці, караулу відділу охорони, 

колони поселення) загальною  протяжністю 166  пог. м.  
Функціональне використання:  об’єкти не використовуються.  
 Діяльність у сфері юстиції і правосуддя. 
Підстава виникнення права власності: Наказ Міністерства 
юстиції України від 05.08.2021 № 2733/7 «Про закріплення 
державного майна на праві оперативного управління». Витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права від 08.09.2021 № 273795501 
Форма власності та  власник: Державна форма власності. 
Міністерство юстиції України. 
 

Договори оренди на Об’єкт приватизації та його складові 
частини станом на 31.12.2021 відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

15,5000 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

19486,4 кв. м. 

09.02.2022  

Окреме майно 
Державної установи 
"Миколаївська  виправна 
колонія (№50)" 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



 

Відомості про земельні ділянки: 
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03.01 Для 
будівництва 
та обслугову-
вання буді-
вель органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання для 
обслугову-
вання 
території 
установи 

Державна. Право постійного 
користування земельною ділянкою 
ДУ "Миколаївська виправна колонія 
(№50)“. Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права 
від 20.09.2021 № 275546021 на 
підставі Державного акту на право 
постійного користування  земельною 
ділянкою, серія ЯЯ №177929 від 
25.07.2011 на підставі 
розпорядження голови 
Миколаївської райдержадміністрації 
№ 13 від 11.01.2011 

14,7151 
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та обслугову-
вання буді-
вель органів 
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влади та 
місцевого 
самовряду-
вання для 
обслугову-
вання 
території 
установи 

Державна. Право постійного 
користування земельною ділянкою 
ДУ "Миколаївська виправна колонія 
(№50)“. Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права 
від 20.09.2021 № 275546021 на 
підставі Державного акту на право 
постійного користування  земельною 
ділянкою, серія ЯЯ №177928 від 
25.07.2011 на підстав розпорядження 
голови Миколаївської 
райдержадміністрації № 13 від 
11.01.2011 

https://bit.ly/3soKctK 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 
- аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
у робочі дні з 9-00 до 18-00, у п’ятницю  з 9-00 до 16-45 
за місцем розташування об’єкта за адресою:  
Львівська область, Стрийський р-н (колишній 
Миколаївський), с.Держів, вул. Лесі Українки, 170. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
Ганачевський Назар Володимирович – заступник начальника 
з інтендантського та комунально-побутового забезпечення – 
начальник відділу інтендантського та господарського 
забезпечення державної установи "Миколаївськ виправна 
колонія (№50)", голова комісії з реорганізації державної 
установи "Держівська виправна колонія (№110)",  
майор внутрішньої служби; тел. 097-712-28-29. 
 

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській 
та Волинській областях, адреса: 79005, м. Львів,   
вул.  Коперника,4, веб - сайт - http://www.spfu.gov.ua. 
 

Контактна особа: Дідик Оксана Степанівна,  
телефон для довідок: (032) 261-62-14,   
адреса ел.пошти: oksana.didyk@spfu.gov.ua. 
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