
Кіровоградська обл., 
Добровеличківський р-н,      
смт Добровеличківка,  
вул. Шевченка, 124 

Адміністративна будівля загальною площею 201,5 кв. м.  
Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Кіровоградській області, код ЄДРПОУ 02360926, адреса:                
м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефон (0522) 33-32-40.  
Опис об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля (літ. Аа) 
загальною площею 201,5 кв.м. з вбиральнею на території.  
Рік побудови - 1903. Фундаменти – бутові; стіни та 
перегородки - дерев`яно-мазані, облицьовані цеглою; 
перекриття та покриття – дерев`яно – балочне; покрівля – 
металева. Опалення – пічне. Водопостачання, каналізація, 
газопостачання – відсутні. Підведено електропостачання. 
Загальний стан приміщень – незадовільний, потребує 
проведення ремонтних робіт. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,  
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Функціональне використання: адміністративна будівля. 
Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,  
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1729 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

201,5 кв. м. 

31.05.2021  

Адміністративна будівля 
загальною площею             
201,5 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Держав-
ного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно 
про реєстрацію 
права власності, 
№102233978 від 
01.11.2017 

Державна,  
Державна 
служба 
статисти-ки 
України,  
код ЄДРПОУ 
37507880 

Назва Площа 
земельної 

ділянки 
(кв. м.) 

Кадаст-
ровий 
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Цільове 
призначення 

земельної 
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Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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для будівництва 
та 

обслуговування 
будівель органів 
державної влади 

та місцевого 
самоврядування 

Державна, Витяг з 
Державного земельного 
кадастру про земельну 
ділянку №НВ-3509321372019 
від 18.06.2019;  відомості про 
обмеження у використанні 
земельної ділянки не 
зареєстровані. 



https://bit.ly/3g1dxnW 

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 

-покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу об’єкта 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, в сумі 2 490,00 грн 
(дві тисячі чотириста дев`яносто гривень 00 копійок), без 
ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 10:00 до 16:00        
за місцезнаходженням об’єкта: Кіровоградська обл., 
Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, 
вул. Шевченка, 124. 
 

Контактна особа: представник балансоутримувача - Скріпнік 
Павло Всеволодович, телефон (050) 321-8-555,  
адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua. 
 

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро,                     
вул. Центральна, 6.  адреса веб-сайту: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html;        
час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 
до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45. 
Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 
2; відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, 
телефони для довідок (0522) 33-24-00, 33-25-79;  
адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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