
Хмельницька обл.,                          
Кам’янець-Подільський район, 
с. Слобідка-Рихтівська, вул. Головна, 1

Комплекс нежитлових будівель ветеринарної лікарні 
загальною площею 163,8 кв.м у складі: ветеринарна лікарня, 
А-1 площею 80,6 кв.м, гараж, Б площею 19,8 кв.м, сарай, В 
площею 63,4 кв.м.

Балансоутримувач: Кам’янець-Подільська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711646, 
за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 
просп. Грушевського, 68, тел.: (097) 249 46 35.

Опис: об’єкт приватизації - комплекс нежитлових будівель 
ветеринарної лікарні загальною площею 163,8 кв. м. у складі: 
 ветеринарна лікарня, А-1 площею 80,6 кв. м.: ветлікарня з 

каменю, фундамент із каменю, стіни з шлакоблоку, має 
дерев’яне перекриття, підлога дерев’яна, накритий 
шифером; 

 гараж, Б площею 19,8 кв. м.: гараж-сарай кам’яний, 
фундамент із каменю, дерев’яне перекриття, накритий 
шифером;

 сарай, В площею 63,4 кв. м.: сарай глинобитний, дерев’яне 
перекриття, накритий шифером.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район, 
с. Слобідка - Рихтівська, вул. Головна, 1:

Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі.

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його частин 
станом на 01.11.2022 року не укладались.

Загальна площа земельних ділянок:

0,304 га

Загальна площа будівель та  споруд:

163,8 кв. м.

09.11.2022

Комплекс нежитлових 
будівель ветеринарної 
лікарні загальною 
площею 163,8 кв. м. 

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових прав 
на нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності від 
22.04.2020
№207264798

Державна,
Державна 
служба України 
з питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів, 
код за ЄДРПОУ 
39924774



https://bit.ly/3Aq1sE6

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

 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: 
 у робочі дні – з 8-00 до 17-15;
 пт. – з 8-00 до 16-00
за місцем розташування об’єкта: 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район, 
с. Слобідка - Рихтівська, вул. Головна, 1.

Відповідальна особа від від балансоутримувача:
 Козак Віктор Миколайович; 
 тел.: (097) 249 46 35.

Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях; 
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10; 
 e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua.

Представник організатора аукціону: 
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях;

 адреса: 29005, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

Відповідальна особа від представника організатора 
аукціону:
 Степасюк Юрій Михайлович; 
 тел.: (067) 855 57 17.

Умови приватизації:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район, 
с. Слобідка - Рихтівська, вул. Головна, 1:
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04
03.01 Для 
будівництва та 
обслуговуван-
ня будівель 
органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання

Державна.
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права від 12.11.2019 №188451936,
правокористувач- Кам’янець-
Подільська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, 
код за ЄДРПОУ 00711646
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