
Кіровоградська обл.,              
Голованівський р-н, с. Ємилівка, 
вул. Набережна (Ліхачова), 16 

Будівлі та споруди у складі: нежитлове приміщення літ. А 
загальною площею 47,39 кв. м., забор.  
 

Балансоутримувач: Голованівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980),  
адреса: Кіровоградська обл., смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 26; телефон (05252) 21654. 
 

Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації  входять:  
 одноповерхова нежитлова будівля, літ. А, загальною 

площею 47,39 кв. м. 1960 року побудови (фундамент 
бутовий, стіни та перегородки глинобитні, покрівля з 
черепиці, перекриття дерев’яні оштукатурені, підлога 
дощата, опалення пічне); 

 забор дерев`яний штахетчатий.  
 
 

Об’єкт тривалий час не використовується. Стан будівлі 
незадовільний, подальша експлуатація об’єкта можлива після 
проведення ремонтно-відновлювальних робіт та підключення 
будівлі до інженерних мереж. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, 
с. Ємилівка, вул. Набережна (Ліхачова), 16: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 112 Об'єкти ветеринарної 
діяльності. 
 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частин: 
відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0461 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

47,39 кв. м. 

17.11.2021  

Будівлі та споруди у складі: 
нежитлове приміщення літ. 
А загальною площею 47,39 
кв. м, забор 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 
номер 177979222, 
дата формування 
19.08.2019 

Державна; 
Голованівська 
районна 
державна 
лікарня 
ветеринарної 
медицини, код 
за ЄДРПОУ 
00699980  



https://bit.ly/2UfKPsp 

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 

Умови приватизації: покупець зобов’язаний протягом 30 
календарних днів з моменту переходу права власності на 
об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта 
приватизації, у сумі 3000,00 грн (три тисячі гривень 00 
копійок), без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 10-00 до 16-00         
за місцем розташування об`єкта приватизації: 
Кіровоградська обл., Голованівський район, с. Ємилівка, 
вул. Набережна (Ліхачова), 16. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 Панченко Олег Анатолійович;  
 тел. +380989285270;  
 адреса електронної пошти: 07.dlvmdpss.kr@ukr.net . 
 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях;   
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; веб-сайт: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.  
 

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях: Кіровоградська 
обл.,м. Кропивницький, вул. Глинки, 2. 
Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 
8.00 до 15.45. 
Відповідальна особа: Згривець Лілія Іванівна, телефони для 
довідок (0522) 332400, (0522) 332579; адреса електронної 
пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Ємилівка,  
вул. Набережна (Ліхачова), 16: 
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будівництва 
та обслугову-
вання 
будівель екс-
територіаль-
них організа-
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Комунальна; Витяг з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права, сформованого 
06.02.2019, індексний номер 
155298626; відомості про 
обмеження у використанні 
земельної ділянки не 
зареєстровані. 
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