
Житомирська обл.,                   
Радомишльський р-н, с. Ставки,          
(с. Леніне), вул. Молодіжна, 1-а 

Будівля дільниці ветеринарної медицини  загальною площею 59,2 
кв.м, сарай літ. «Б», гараж літ. «Г», вбиральня літ. «У», огорожа № 
1-2 та колодязь літ. «к». 
Балансоутримувач: Радомишльська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00698590), адреса: 12201, 
Житомирська обл., м.Радомишль, вул. Вокзальна, 34Б,  
тел.(04132) 4-42-96. 
Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входять: 
•Одноповерхова будівля дільниці ветеринарної медицини літ. «А» 
загальною площею 59,2 кв.м.: рік побудови 1962. Фундамент – 
бутобетонний; стіни та перегородки – цегляні; перекриття – 
дерев’яне; підлога – дощата; вікна та двері – дерев’яні; покрівля  - 
азбофанера. Обладнання відсутнє. Наявне електропостачання. 
•Сарай літ. «Б» - одноповерхова будівля площею 51,4 кв.м.: рік 
побудови 1962. Фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття та 
двері – дерев’яні; підлога – грунтова; покрівля – азбофанера.  
•Гараж літ. «Г» - одноповерхова будівля площею 25,7 кв.м.: рік 
побудови 1962. Фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття та 
двері – дерев’яні; підлога – грунтова; покрівля – азбофанера. Наявне 
електропостачання та пічне опалення. 
•Вбиральня літ. «У» - одноповерхова будівля площею 1,4 кв.м.: 
фундамент – бетонний вигріб; стіни – цегляні; покрівля – азбофанера.  
•Огорожа № 1-2: дерев’яна на залізобетонних стовпах площею 57,9 
кв.м.  
•Колодязь літ. «к»: залізобетонні круги площею 8 п/м.  
Об’єкт знаходиться в периферійній частині населеного пункту, в 
селітебній зоні. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Житомирська обл., Радомишльський р-н,  с. Ставки (с. Леніне),  
вул. Молодіжна, 1-а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1271.1 – Будівлі для тваринництва. 
Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1184 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

59,2 кв. м. 

 

02.08.2021  

Будівля дільниці 
ветеринарної медицини, 
загальною площею 59,2 кв. 
м, сарай літ. “Б”, гараж літ. 
“Г”, вбиральня літ. “У”, 
огорожа № 1-2 та колодязь 
літ. “к” 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма власності та 
власник 

Будівля 
дільниці 
ветеринарної 
медицини, 
сарай, гараж, 
вбиральня, 
огорожа № 1-
2 та колодязь 
літ. «к» 

59,2 

1
6
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3
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64
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50

 Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  від 
30.07.2018, номер 
витягу 144595344, 
номер права  
власності 
27321978.  

Власник: Держава 
Україна в особі  
Державної служби 
України з питань 
безпечності 
харчових продуктів 
та захисту 
споживачів (код за 
ЄДРПОУ 39924774). 



https://bit.ly/3xnF8X7 

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 

- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації сплатити 
5100,00 грн без ПДВ, на рахунок Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Рівненській та Житомирській 
областях (буде зазначено у договорі купівлі-продажу) за 
проведення оцінки об’єкта приватизації. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні – з 8.00 до 17.00; 
 у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцем розташування об’єкта: Житомирська обл., 
Радомишльський   р-н, с. Ставки (с. Леніне),  вул. Молодіжна,  
буд. 1-а . 
 

Відповідальна особа:  
 від балансоутримувача: Плечко Сергій Григорович, телефон: 

(04132) 4-42-96, е-mail: radom_vet@ukr.net; 
 від РВ ФДМУ: Вознюк Ірина Леонідівна,                                           

е-mail: ztfdmu@gmail.com. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Рівненській та Житомирській областях;  
 адреса: 33001, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Петра Могили, 24;  
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/.  
 

Телефони для довідок: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Житомирській області, тел. (0412) 420-418,                      
в робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45.  

Умови приватизації: 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Житомирська обл., Радомишльський   р-н, с. Ставки  
(с. Леніне),  вул. Молодіжна, буд. 1-а:  

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 
(м. кв.) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове  
призначення 

земельної  
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження 
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 Для 

будівництва та 

обслуговування 

будівель 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

допомоги  

Власник : Держава Україна в 

особі  Радомишльської районної 

державної адміністрації 

Житомирської області (код за 

ЄДРПОУ 04053424). Перебуває у 

постійному користуванні 

Радомишльської районної 

державної лікарні ветеринарної 

медицини згідно державного 

акта на право постійного 

користування серія ЯЯ №073121 

від 06.07.2011. 
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