
Чернігівська обл.,                         
Бобровицький р-н, с. Осовець,           
вул. 9-го Травня, 2а 

Комплекс нежитлових будівель у складі: будинок А 
загальною площею 43,6 кв.м; прибудова а загальною 
площею 21,2 кв.м; ганок а1; сарай Б загальною площею 26,3 
кв.м; прибудова б загальною площею 4,6 кв.м; прибудова б1 
загальною площею 5,5 кв.м; вбиральня У; колодязь К. 
Балансоутримувач: Бобровицька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини,  код за ЄДРПОУ: 00721219. Адреса: 
17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 4, 
тел. (04632) 21198, e-mail: bb@vetmed.gov.ua. 
Опис об’єкта: 
•Адмінбудинок (колишня ветлікарня) - одноповерхова 
будівля 1972 року побудови зі стінами із черепашника, дах - 
азбофанера, перегородки – цегляні, опалення здійснювалося 
через піч на дровах, яка наразі розібрана.  
•Сарай - одноповерхова будівля 1968 року побудови зі стінами 
із черепашника, дах – азбофанера, перекриття – дерев'яні.  
•Вбиральня – дощата дерев'яна споруда розміром 1х1 м, на 
використовується.  
•Колодязь – кругла споруда, діаметром 1м, глибиною до 10 м. 
Характеристика місця розташування об’єкта: Осовець – село 
Бобровицького району, розташоване на березі річки Недра за 
12 км від м. Бобровиця, на межі з с. Щаснівка. Населення – 
близько 190 осіб. Будівля розташована в околичній частині 
населеного пункту, неподалік колишньої сільради (контора 
Щаснівського округу, який об’єднує три села: Щаснівку, 
Осовець та Майнівку). Під’їзд до об’єкта – ґрунтова дорога. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець,           
вул. 9-го Травня, 2а: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 1220.9 - Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інші. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1127 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

101,2 кв. м. 
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Комплекс нежитлових 
будівель 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Свідоцтво 
на право 
власності 
серія САВ № 
917037, 
видане 
Виконавчим 
комітетом 
Щаснівської 
сільської 
ради 
16.02.2009 

Держава в особі Державного 
комітету ветеринарної медицини 
України (код за ЄДРПОУ:   
20078518, ліквідовано, 
правонаступник – 
Держпродспоживслужба, код за 
ЄДРПОУ: 39924774)  на праві 
оперативного управління 
Бобровицької районної 
державної лікарні ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ:   
00721219)  
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https://bit.ly/3gdJrxB 

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: 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9-го 
Травня, 2а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звертаємо увагу, що земельна ділянка під об’єктом 
приватизації не є об’єктом продажу. Питання 
землекористування покупець вирішує самостійно. 
Об'єкт приватизації не перебуває в оренді. 
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Для 
обслуговування 
адміністративної 
будівлі та 
господарських 
будівель і споруд 

Державний акт на право 
постійного користування  
серія ЯЯ № 375765 від 
05.02.2010 виданий 
Виконавчим комітетом 
Щаснівської сільської ради 
Бобровицькій районній 
державній лікарні 
ветеринарної медицини 

Умови продажу: покупець зобов’язаний протягом 30 днів з 
дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта 
компенсувати Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях грошові кошти, витрачені на проведення оцінки 
об’єкта в сумі 5 500 грн. (П’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) 
без ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 
16-00 за місцем розташування об’єкта: Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, с. Осовець, вул. 9-го Травня, 2а.  
Телефон: (0462) 676-302,  e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua . 
 

Відповідальна особа: Амельченко Юлія Василівна. 
 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях. Місцезнаходження: проспект 
Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження 
представника організатора: м. Чернігів, проспект Миру, 43, 
третій поверх, кімната 319, тел. (0462) 676-302. Адреса веб-
сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.  
Час роботи: пн. - чт. – з 8.00 до 17.00, пт. – з 8.00 до 15.45. 
Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.  
 

Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна - заступник 
начальника Управління -начальник відділу приватизації, 
управління державним майном та корпоративними правами; 
тел. (0462) 676-302, e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua. 
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