
Загальні характеристики 

Житомирська обл.,  

Радомишльський р-н, с. Чайківка, 

вул. Зарічка, 21 

Будівля дільничної лікарні 
ветеринарної медицини 
загальною площею 148,8 кв. м., 
сарай літ. «Б», конюшня літ. «В», 
гараж літ. «Г», уборна літ. «У» 

• Будівля дільничної лікарні ветеринарної медицини: 
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 148,8 
кв.м.: фундамент — бутовий, стіни — цегляні, дах — 
азбофанера, інженерні комунікації - електроосвітлення, 
пічне опалення;  
• сарай літ. «Б» загальною площею 71,8 кв.м.: 
одноповерхова будівля, фундамент - бутовий, стіни - 
шлакоблок, покрівля - азбофанера;  
• конюшня літ. «В» загальною площею 22,9 кв.м.: 
фундамент - бутовий, стіни - шлакоблок, покрівля - 
азбофанера;  
• гараж літ. «Г» загальною площею 24,7 кв.м.:  
фундамент - бутовий, стіни - шлакоблок, покрівля – 
азбофанера 
• уборна літ. «У» загальною площею 4,0 кв.м.:  
фундамент — бутовий, стіни - шлакоблок, покрівля — 
азбофанера.  
 
Рік введення в експлуатацію - 1984.  
Об’єкт розташований в центрі населеного пункту,             
на відстані 16 км від районного центру.  
 
За призначенням не використовується, стан задовільний, 
поруч проходить дорога з твердим покриттям. 
 
Право державної власності зареєстровано в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно 02.11.2018, 
індексний номер витягу 144564366. 
 
Відомості про земельну ділянку: об’єкт знаходиться на 
земельній ділянці площею 0,2799 га, яка перебуває у 
постійному користуванні Радомишльської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини на підставі 
акта про право постійного користування  
серія ЯЯ № 073139 від 06.10.2011. 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,2799 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

272,2 кв. м. 
 

26.01.2021 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3citFBv 

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 

• відшкодувати Регіональному відціленню Фонду 
державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях послуги незалежного 
оцінювача, що залучався для здійснення незалежної 
оцінки об'єкта приватизації в розмірі 4950,00 грн в 
місячний термін з дати укладання договору купівлі-
продажу; 
• строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які 
не мають визначеного періоду їх виконання,  
не перевищує п’яти років з моменту переходу  
права власності на об’єкт приватизації до покупця. 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем 
його розташування.  

Контактна особа: Вознюк Ірина Леонідівна,     
тел. (0412) 420-416,                                                      
E-mail: ztfdmu@gmail.com  

Час роботи: з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 
12:30 до 13:15. 
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