
Хмельницька область, 
Шепетівський район, 
с. Варварівка, вул. Тюленіна, 4

Комплекс у складі: будівля, А загальною площею 74,7 
кв.м, льох, Б площею 12,4 кв.м, хлів, В площею 49,0 кв.м.

Балансоутримувач: Полонська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, код за ЄДРПОУ 00711793, 
за адресою: вул. Кирилова, 9, м. Полонне, Шепетівський 
район, Хмельницька область, тел. (03843) 2-04-96.

Опис: до складу об’єкта приватизації входить:
 одноповерхова будівля (літ. А), загальна площа 74,7 

кв.м, ІІІ група капітальності, фундамент – кам’яний, 
покрівля - азболист. Інженерні комунікації –
електропостачання, опалення пічне;

 льох (літ. Б) площа 12,4 кв.м, кам’яний;
 хлів (літ. В) площею 49,0 кв. м. глиновалькований, 

фундамент - дерев’яні стільці, покрівля - дерев’яна, 
підлога- земля.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька область, Шепетівський район*,
с. Варварівка, вул. Тюленіна, 4:

* Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про утворення 
та ліквідацію районів» Полонський район ліквідовано.

Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі.

Станом на 19.01 2023 року Договори оренди щодо об’єкта 
або його частин відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

0,0800 га

Загальна площа будівель та  споруд:

136,10 кв. м.

24.01.2023

Комплекс у складі: 
будівля, А загальною 
площею 74,7 кв.м, льох, Б 
площею 12,4 кв.м, хлів, В 
площею 49,0 кв.м.

Вид майна: окреме майно

Назва Загаль-
на

площа 
(м. кв)

Реєстра-
ційний
номер

Підстава 
виникнення права 

власності

Форма власності та 
власник

Комплекс у 
складі: будівля, 
А загальною 
площею 74,7 
кв.м, льох, Б  
площею 12,4 
кв.м, хлів, В 
площею 
49,0 кв. м. 

136,10

1
8

5
4

3
8

5
9

6
8

2
3

6

Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
19.06.2019 
№170852307

Державна,

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

Загальні характеристики



https://bit.ly/3H2Cih6

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;
 у п’ятницю – з 8-00 до 16-00
за місцем розташування об’єкта приватизації: 
Хмельницька область, Шепетівський район, 
с. Варварівка, вул. Тюленіна, 4.

Відповідальна особа: 
 від балансоутримувача: Ірина Мотора, 

тел. (03843) 2-04-96;
 від представника організатора аукціону: Харюк

Юлія Василівна - головний спеціаліст відділу 
приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами держави Управління 
забезпечення реалізації повноважень у 
Хмельницькій області, тел. ( 096) 049-43-91.

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.

Умови приватизації:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Хмельницька область, Шепетівський район*,
с. Варварівка, вул. Тюленіна, 4:

* Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807 «Про 
утворення та ліквідацію районів» Полонський район ліквідовано.
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Державна.
Витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку НВ-
6814679082021 від 
22.09.2021

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:vinnytsia@spfu.gov.ua

