
Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н,                       
с. Куколівка,                           
вул. Квітнева (Леніна), 5а 

Будівля та надвірні будівлі Куколівського державного пункту 
ветеринарної медицини загальною площею 94,3 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Олександрійська районна державна 
лікарня ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00700097, 
адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія,  
вул. Користівське шосе, 2, тел. 0523540605.  
 

Опис об’єкта: до складу об’єкта входять:  
 ветеринарна лікарня «В» (рік побудови – 1905, фундамент 

– бутовий, стіни та перегородки - цегляні, перекриття – 
дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи, 
наявне електропостачання, опалення – пічне);  

 сарай «Б» (рік побудови – 1980, фундамент – бутовий, 
стіни - цегляні, покрівля – азбестоцементні листи);  

 вбиральня «Г» (рік побудови – 2012, фундамент – яма 
цегляна, стіни - цегляні, покрівля – азбестоцементні листи),  

 огорожа №1 (металева сітка);  
 багаторічні насадження: дерево слива – 1 шт., дерево 

обліпиха – 1 шт., дерево абрикос – 1 шт., дерево вишня – 1 
шт.   

 

Об’єкт не використовується.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований  
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,  
с. Куколівка, вул. Квітнева (Леніна), 5а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1239 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

94,3 кв. м. 

18.06.2021  

Будівля та надвірні будівлі 
Куколівського державного 
пункту ветеринарної 
медицини 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№167547830 від 
22.05.2019 

Державна,  
Державна служба 
України з питань 
безпечності 
харчових продуктів 
та захисту 
споживачів, код 
ЄДРПОУ 39924774 



https://bit.ly/3rWcGK3 

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 відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у сумі       
4 940,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот сорок гривень 00 
копійок) протягом 30 календарних днів з моменту 
укладання договору купівлі-продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 10-00 до 16-00         
за його місцезнаходженням:  
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, 
вул. Квітнева (Леніна), 5а. 
 

Контактна особа: представник балансоутримувача – 
Лум'яник Станіслав Васильович, тел. 0523540605,  
адреса електронної пошти: 19.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;  
час роботи організатора аукціону: понеділок – четверг 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 – Кравцова Галина 
Володимирівна, телефони для довідок (0522) 33-24-00,  
(0522) 33-25-79; адреса електронної пошти: 
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Куколівка, 
вул. Квітнева (Леніна), 5а: 
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інформація про 
обтяження 
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 Для будівництва та 
обслуговування 
будівель закладів 
охорони здоров'я 
та соціальної 
допомоги 

Комунальна, Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
іншого речового права від 
17.09.2013 №9496195 
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