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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Окреме майно - нежитлова будівля гаража загальною
площею 93,5 м²

Одноповерхова нежитлова будівля гаража на 4 бокси загальною площею 
93,5 м². Фундамент – бутовий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття 
– дерев’яне; підлога – глинобитна; дах і покрівля  - азбофанера. Кожен 
бокс має дощаті ворота. Наявне електропостачання. Об’єкт знаходиться в 
серединній частині міста, в селітебній зоні. Балансоутримувач -
Бердичівська районна державна адміністрація.

Житомирська обл., 

м. Андрушівка, вул. Воб’яна,13а
06.08.2021

https://

Стартова ціна об’єкта
95 373,00 грн

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-garazha-zagalnoyu-ploshheyu-93-5-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-garazha-zagalnoyu-ploshheyu-93-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Окреме майно - нежитлове приміщення банківської
будівлі загальною площею 105,7 м²

Двоповерхова нежитлова будівля загальною площею 105,7 м². Фундамент 
– бутовий; стіни – цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога –
дощата; несучі конструкції будівлі знаходяться в задовільному стані. 
Наявне електропостачання. Об’єкт знаходиться в серединній частині міста, 
в селітебній зоні. Підходи та під’їзди заасфальтовані. Балансоутримувач -
Житомирська районна державна адміністрація.

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

06.08.2021

Дізнатись більше

Стартова ціна об’єкта 89 211,00 грн

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/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Окреме майно - будівля Романівської районної лікарні
ветеринарної медицини

Одноповерхова цегляна будівля районної лікарні ветеринарної медицини 
загальною площею 175,3 м². Рік побудови 1972. Фундамент – бутовий; 
стіни та перегородки – цегляні; перекриття – балки дерев’яні з 
підшивкою; підлога – дощата; покрівля – азбоцементна; вікна –
дерев’яні, подвійні; двері – фільончасті; опалення – пічне. 
Електропостачання відсутнє. Об’єкт розташований в центрі с. 
Карвинівка. Балансоутримувач – Романівська районна лікарня 
ветеринарної медицини.

Житомирська обл., Романівський
р-н, с. Карвинівка,                       
вул. Тетерівська, 21

06.08.2021

Дізнатись більше

Стартова ціна об’єкта 24 820,00 грн

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-romanivskoyi-rajonnoyi-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-za-adresoyu-zhytomyrska-obl-romanivskyj-r-n-s-karvynivka-vul-teterivska-21/
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-romanivskoyi-rajonnoyi-likarni-veterynarnoyi-medytsyny-za-adresoyu-zhytomyrska-obl-romanivskyj-r-n-s-karvynivka-vul-teterivska-21/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

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.

Житомирська обл.,                              
м. Чуднів, вул. Соборна, 71 20.08.2021

Дізнатись більше

Стартова ціна об’єкта 280 820,00 грн

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 - будівля дільниці ветеринарної 
медицини

До складу об’єкта входять: будівля дільниці ветеринарної медицини  
загальною площею 59,2 м², сарай, гараж, вбиральня, огорожа № 1-2 
та колодязь. Наявне електропостачання. Об’єкт знаходиться в 
периферійній частині населеного пункту, в селітебній зоні. 
Балансоутримувач - Радомишльська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини.

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

20.08.2021

26 016,00грн

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/budivlya-dilnytsi-veterynarnoyi-medytsyny-zagalnoyu-ploshheyu-59-2-kv-m-saraj-lit-b-garazh-lit-g-vbyralnya-lit-u-ogorozha-1-2-ta-kolodyaz-lit-k/
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-dilnytsi-veterynarnoyi-medytsyny-zagalnoyu-ploshheyu-59-2-kv-m-saraj-lit-b-garazh-lit-g-vbyralnya-lit-u-ogorozha-1-2-ta-kolodyaz-lit-k/


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.

Житомирська обл., Брусилівський р-
н, с. Морозівка, вул. Миру, 3-А 13.08.2021

Дізнатись більше

157 064,05 грн

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.

13.08.2021

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 - 12/100 нежитлового приміщення їдальні 

12/100 нежитлового приміщення їдальні загальною площею 167,7 м²
знаходиться на першому поверсі одноповерхової цегляної будівлі. 
Фундамент – бутобетон; стіни - цегляні; перекриття – залізобетонні 
плити; віконні та дверні пройоми – дерев’яні; підлога – цемент, плитка; 
покрівля - рубероїд. Наявне електропостачання. Об’єкт знаходиться на 
території колишнього військового містечка. Балансоутримувач -
Новоград-Волинська районна державна адміністрація.

27.08.2021

249 538,00 грн

Житомирська обл.,м. Новоград-
Волинський, вул. Ушакова, 52

Дізнатись більше

https://privatization.gov.ua/product/12-100-nezhytlovogo-prymishhennya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-167-7-kv-m/
https://privatization.gov.ua/product/12-100-nezhytlovogo-prymishhennya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-167-7-kv-m/


Оренда 
державного 
майна
Інформаційний бюлетень

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

