
Херсонська обл.,                        
Іванівський р-н, с. Новосеменівка, 
вул. Таврійська, 22 

Будівля ветеринарної амбулаторії площею 98,8 кв. м. 
 
Балансоутримувач: Іванівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код ЄДРПОУ: 00711020). 
 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача:  
 75400 Херсонська обл., смт. Іванівка, вул. Пушкіна 17;  
 тел. (05531) 3-12-38, факс: (05531) 3-11-36. 
 
Опис об’єкту: об’єкт являє собою одноповерхову 1957 року 
побудови нежитлову будівлю. 
 
Характеристика конструктиву будівель та споруд:  
 матеріал фундаменту та цоколю - бутовий камінь;  
 стіни - камінь черепашник; 
 підлога - дерев’яна;  
 дах - шифер. 
 
Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка окремо під 
об’єкт приватизації не виділена, кадастровий номер не 
присвоєно. 
 
Договори оренди щодо об’єктів нерухомого майна або його 
частин, які входять до складу об’єкта приватизації:  
не укладалися. 
 
Функціональне використання об’єкта: не використовується. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

98,8 кв. м. 
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Будівля ветеринарної 
амбулаторії площею 
98,8 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2TxZFtQ 

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 за місцем його 
розташування:  Херсонська обл., Іванівський р-н,  
с. Новосеменівка, вул. Таврійська, 22, за попереднім 
узгодженням з контактною особою від Регіонального 
відділення Фонду державного майна в Херсонській області, 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.  
 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: 
 від Регіонального відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                  
м. Севастополі:  Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-
4444, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua; 
 від Іванівської районної державної лікарні ветеринарної 
медицини: Штанько Ольга Василівна, тел. (096) 567-60-10. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна в 
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та                     
м. Севастополі;  
 адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, поверх 2, 73000;  
 телефон для довідок: (0552) 22-44-44;  
 Е-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua. 
 

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – 
четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, субота та 
неділя – вихідний; веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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