
Будівля лабораторії (літ. Г) загальною площею 78,1 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Лисянська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709342);  
адреса: 19300, Черкаська обл., смт. Лисянка, вул. Михайла 
Грушевського, 36,  тел. (04749) 6-12-43. 
 

Опис об’єкта: одноповерхова будівля загальною площею 78,1 
кв. м., побудована у 1970 році.  
 

Характеристика конструктиву  будівлі: 
 фундамент - бутовий, стрічковий;  
 стіни - із червоної цегли;  
 покрівля – шифер;  
 двері та вікна відсутні.  
 

Фізичний стан незадовільний.  
 

Об’єкт розташований на території Лисянської районної лікарні 
ветеринарної медицини, не використовується з 1998 року. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Черкаська обл., Лисянський р-н, смт. Лисянка,              
вул. Михайла Грушевського, 36Г: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Функціональне використання: 112 Об’єкти ветеринарної 
діяльності. 
 

Відомості  про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт 
приватизації окремо не виділена. 
 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його 
частини: відсутні. 

25.08.2021  

Будівля лабораторії (літ. Г) 
загальною площею 78,1 
кв. м 

Вид майна: окреме майно 

Черкаська обл.,                         
Лисянський р-н, смт. Лисянка,               
вул. Михайла Грушевського, 36Г Загальні характеристики 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 
номер витягу 
257951024 від 
24.05.2021 

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Київській, 
Черкаській та 
Чернігівській 
областях, код за 
ЄДРПОУ 43173325 



https://bit.ly/2UpbfYG 

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: 
 без умов. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за 
місцем його розташування з 9:00 до 16:00 години  за 
попередньою домовленістю з Управлінням забезпечення 
реалізації повноважень у Черкаській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-
61. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Палатай Людмила Петрівна, начальник Лисянської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини; 
 тел. (096) 313-80-59; 
 електронна адреса: lysk.vetmed@gmail.com. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях;  

 адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50;  
 телефон для довідок (0472) 37-26-61;  
 адреса веб-сайту: 

https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  
 

Представник організатора аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях;  

 адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205;  
 тел.(0472) 37-51-10. 
 

Час роботи Управління: 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. 
 

Контактна особа:  
 Заставенко Євдокія Макарівна;  
 телефон: (0472) 37-26-61; 
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua. 
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