
Кіровоградська обл.,  

смт Голованівськ,  

вул. Соборна, 33 

Об’єкт являє собою двоповерхову адміністративну 
будівлю загальною площею приміщень 294,89 кв. м. 
Загальний стан приміщень – задовільний.  
 

Основні конструктивні елементи будівлі:  
фундамент – бутовий; стіни та перегородки - черепашник, 
оштукатурений; перекриття та покриття – дерев`яно-
балочне; покрівля – азбестоцементні листи;  підлога – 
дерев`яна, лінолеум; отвори – дерев`яні, частково 
металопластик.  
 

Підключено електропостачання, водопостачання, 
каналізація. Трубопроводи вражені корозією.                 
Система опалення в неробочому стані. Рік побудови – 
1957. Потребує проведення ремонтних робіт.  
 

Відомості про об’єкт:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: об'єкт не 
використовується. 
 

Відомості про земельну ділянку:  
• земельна ділянка площею – 0,0495 га; 
• кадастровий номер: 3521455100:50:031:0009; 
• цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування; 
• перебуває у постійному користуванні Головного 
управління статистики у Кіровоградській області. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо 
об’єкта, або його частини: договори оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0495 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

294,89 кв. м. 

 

16.02.2021  

Адміністративна будівля, 
загальною площею 
294,89 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме нерухоме 
майно 

Назва Адреса 
розташування 

Загальна 
площа      
(м кв.) 

Реєстраційний 
номер 

Форма 
власності та 

власник 
Адміні-
стративна 
будівля, загаль-
ною площею 
294,89 кв.м. 

Кіровоградська 
обл.,  
смт Голова-
нівськ,            
вул.  Соборна, 33 

294,89 1394792535214 Державна, 
Державна 
служба  
статистики 
України,  
код 
ЄДРПОУ 
37507880 



https://bit.ly/3s30RBz 

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: 

- відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях витрати на 
проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі 3 400,00 
грн. (три тисячі чотириста гривень 00 копійок) протягом 
30 календарних днів з моменту укладання договору 
купівлі-продажу. 
 
Оглянути об’єкт приватизації можна у робочі дні з 
10.00 до 16.00 за адресою:  
 
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 
33.  
 
Контактна особа: Скріпнік Павло Всеволодович, 
телефон (050)321-8-555,                                                   
адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua. 
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