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Житомирська область

Приватизація



Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно Липницького місця провадження діяльності та 
зберігання спирту ДП “Укрспирт”

До складу об’єкту згідно переліку входить 653 найменувань

будівель та споруд загальною площею 16617,62 м2, обладнання,

рухомого майна.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не є об’єктом продажу,

питання землекористування покупець вирішує самостійно.

Балансоутримувач – ДП “Укрспирт”.

13.10.2021

21 627 384,38 грн

Житомирська обл., Коростенський (Лугинський)   
р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1 та вул. М. Жука, 

127; Коростенський (Овруцький ) р-н,                    

с. Ігнатпіль, вул. Залізнична, 21-а

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lypnytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-lypnytskogo-mistsya-provadzhennya-diyalnosti-ta-zberigannya-spyrtu-dp-ukrspyrt/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно - будівля ветлікарні

До складу об’єкта входять: ветлікарня площею 174,2 м², гараж
площею 129,0 м², будівля секційної площею 16,5 м², ПММ площею
26,6 м², вбиральня площею 4,4 м². Наявне електропостачання.
Об’єкт знаходиться на околиці м. Чуднів. Поруч розташована
малоповерхова житлова забудова. Балансоутримувач -
Чуднівська районна державна лікарня ветеринарної медицини.

22.10.2021

280 820,00 грн

Житомирська обл.,                                                                                                              
м. Чуднів, вул. Соборна, 71

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-vetlikarni-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-174-2-kv-m-garazh-lit-g-zagalnoyu-ploshheyu-129-0-kv-m-budivlya-sektsijnoyi-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-16-5-kv-m-pmm-lit-d-1-zagalnoyu-ploshheyu-26-6/
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-vetlikarni-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-174-2-kv-m-garazh-lit-g-zagalnoyu-ploshheyu-129-0-kv-m-budivlya-sektsijnoyi-lit-b-1-zagalnoyu-ploshheyu-16-5-kv-m-pmm-lit-d-1-zagalnoyu-ploshheyu-26-6/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно – приміщення гаражів

Приміщення гаражів загальною площею 270,2 кв.м .

Об’єкт розташований в центрі населеного пункту, поруч із дорогою із
твердим покриттям, забезпечений окремим під’їздом. Інженерне
забезпечення – електроосвітлення. Стан задовільний. Частина
приміщень перебувають в оренді.
Балансоутримувач – Коростенська районна державна адміністрація
(код за ЄДРПОУ 04053513). 

24.09.2021

1 126,00 грн

Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Винниченка, 21 б

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-garazhiv-zagalnoyu-ploshheyu-270-2-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/prymishhennya-garazhiv-zagalnoyu-ploshheyu-270-2-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Незавершене будівництво дитячого садка-ясел             на 95 
місць 

Об’єкт незавершеного будівництва розташований в серединній частині 
населеного пункту, неподалік малоповерхового житлового сектору. 
Фундамент з/б, стіни та перегородки  відсутні, перекриття та підлога 
відсутні. Інженерні комунікації не підведені. Рівень будівельної 
готовності: 11%.                                                 Балансоутримувач -
Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної 
адміністрації.

22.10.2021

157 064,05 грн

Житомирська обл., Брусилівський
р-н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-А

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/dytyachyj-sadok-yasla-na-95-mists/
https://privatization.gov.ua/product/dytyachyj-sadok-yasla-na-95-mists/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Незавершене будівництво амбулаторії

Об’єкт незавершеного будівництва являє собою залишки 
одноповерхової цегляної будівлі, фундамент з/б блоки, стіни та 
перегородки, перекриття, підлога відсутні. Об’єкт розташований в 
серединній частині населеного пункту, неподалік малоповерхового 
житлового сектору. Інженерні комунікації не підведені. Рівень 
будівельної готовності: 5%.                                                Балансоутримувач
- Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної 
державної адміністрації.

22.10.2021

234 816,86 грн

Житомирська обл., Коростенський
р-н, c. Жубровичі, вул. Шевченка, 
14-В

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/ambulatoriya/
https://privatization.gov.ua/product/ambulatoriya/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди
Стартова ціна об’єкта

Окреме майно – нежитлове приміщення банківської будівлі

24.09.2021

89 211,00 грн

Житомирська обл., Пулинський р-н, 
с. Соколів, вул. Миру, 4-Г

Дізнатись більше

Нежитлове приміщення банківської будівлі загальною площею

105,7 кв.м. Двопоперхова цегляна будівля, розташована в центрі

населеного пункту. Фундамент – бутовий, перекриття – з/б плити,

підлога – дерев’яна. Обладнана електроосвітленням. Будівля

забезпечена окремим під’їздом. Стан задовільний, тривалий час

не використовується. Балансоутримувач - Житомирська районна

державна адміністрація.

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-bankivskoyi-budivli-zagalnoyu-ploshheyu-105-7-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-bankivskoyi-budivli-zagalnoyu-ploshheyu-105-7-kv-m/
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https://privatization.gov.ua/

ФДМУ у Житомирській області

Адреса: 10008, м. Житомир, 
вул. Святослава Ріхтера 20
Телефон: (0412) 42-04-18; 
Телефон-факс: (0412) 42-12-13; 
E-mail: zhytomyr@spfu.gov.ua
https://fb.com/zhytomyr.spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu

mailto:zhytomyr@spfu.gov.ua
https://fb.com/zhytomyr.spfu
http://t.me/zhytomyr_spfu

