
44700, Волинська обл., м. Володимир
(колишнє – м. Володимир -
Волинський), вул. Луцька, 80В

Група інвентарних об’єктів у складі: гараж дизельний загальною 
площею 201,7 кв. м, будівля мехцеху загальною площею 235,5 кв. м, 
керносховище загальною площею 417,7 кв. м, баня санпропускник-
котельня загальною площею 136,2 кв. м, піднавіс загальною площею 
123,2 кв. м, гараж загальною площею 514,1 кв. м, склад матеріалів 
загальною площею 403,4 кв. м.
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Геологорозвідувальна 
експедиція» Державного підприємства «Львіввугілля» (код за ЄДРПОУ 
38693595), адреса: 44700, Волинська обл., м. Володимир, 
вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 2-19-63.
Опис: об’єкт приватизації - група зареєстрованих інвентарних об’єктів
загальною площею 2031,8 кв. м., що розташовані за адресою: 
Волинська обл., м. Володимир (колишнє – м. Володимир-Волинський), 
вул. Луцька, 80В, у складі: 
 гараж дизельний (літер Г-1) площею 201,7 кв.м – одноповерхова 

будівля 1976 року побудови. Фундамент – бетонний; стіни, 
перегородки – цегляні; покрівля – шифер; вікна, двері, ворота –
дерев’яні. Наявне енергопостачання;

 будівля мехцеху (літер В-1) площею 235,5 кв.м – одноповерхова 
будівля 1963 року побудови. Фундамент – бетонний; стіни, 
перегородки – цегляні; покрівля – шифер; перекриття, вікна, двері  
– дерев’яні. Наявне енергопостачання;

 керносховище (літер Б-1) площею 417,7 кв.м – одноповерхова 
будівля 1976 року побудови. Фундамент – бетонний; стіни, 
перегородки – цегляні; покрівля – шифер; перекриття –
залізобетонне; вікна, ворота  – дерев’яні. Наявне 
енергопостачання;

 баня санпропускник-котельня (літер Д-1) площею 136,2 кв.м -
одноповерхова будівля 1975 року побудови. Фундамент –
бетонний; стіни, перегородки – цегляні; покрівля – шифер; 
перекриття – залізобетонне; вікна, двері – дерев’яні. Наявне 
енергопостачання.

 піднавіс (літер А-1) площею 123,2 кв.м 1973 року побудови. 
Фундамент – бетонний; стіни, перекриття, вікна, двері – дерев’яні;

 гараж (літер А-1) площею 514,1 кв.м - одноповерхова будівля 1973 
року побудови. Фундамент – бетонний; стіни, перегородки –
цегляні; покрівля – шифер; перекриття – залізобетонне; вікна, 
двері, ворота – дерев’яні. Наявне енергопостачання;

 склад матеріалів (літер Е-1) площею 403,4 кв.м – одноповерхова 
будівля з підвалом 1976 року побудови. Фундамент – бетонний; 
стіни, перегородки – цегляні; покрівля – шифер; перекриття, вікна, 
двері – дерев’яні. Наявне енергопостачання.

Функціональне використання: 1242.1 Гаражі наземні; 1251.9 Будівлі 
інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне; 1252.8 
Склади універсальні.
Форма власності - державна, власник - Міністерство енергетики 
України  (код за ЄДРПОУ 37552996).

Загальна площа земельних ділянок:

0,9868 га

Загальна площа основи (забудови):

2031,8 кв. м.

24.02.2023

Група інвентарних об’єктів

Вид майна: окреме майно

Загальні характеристики



https://bit.ly/3Iq3Xt7

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

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Волинська обл., м. Володимир (колишнє – м. Володимир-
Волинський)*, вул. Луцька, 80В:

*- постановою Верховної Ради України «Про перейменування міста Володимир-
Волинський Володимир-Волинського району Волинської області»  від 15 грудня 
2021 року № 1959-IX місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району 
Волинської області переіменовано на місто Володимир.

Відомості про договори оренди: станом на 22.02.2023 частину 
нерухомого майна об’єкта приватизації загальною площею 696,6 
кв.м. передано в оренду відповідно до 3 договорів оренди. 
Граничний термін дії наявних договорів - до 17.03.2025 включно, 
але не довше ніж до моменту приватизації.

Умови продажу: 
 без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
 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, вул. Луцька, 80В.

Відповідальна особа від балансоутримувача:
 начальник – Роман Ровицький; 
 тел. (03342) 2-19-63.

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 від організатора аукціону:
 Кизицька Наталія Володимирівна; 
 тел.: (0332) 240057; 
 адреса електронної пошти: ocenka_07@spfu.gov.ua.
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11.02 Для 
розміщення та 
експлуатації 
основних, підсобних 
і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості

Державна. Витяг з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права від 16.08.2017, 
індексний номер витягу: 
94737397. Право постійного 
користування. 
Правокористувач: Державне 
підприємство «Львіввугілля
(код за ЄДРПОУ 32323256) 
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