
Кіровоградська обл., 
м. Новомиргород,                                       
вул. Лесі Українки, 36/4 

Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, 
загальною площею 76,7 кв. м.  
 

Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду 
України в Кіровоградській області, код за ЄДРПОУ 20632802, 
адреса: м. Кропивницький,  вул. Соборна, 7А,  
телефон (0522) 33-04-52. 
 

Опис об’єкта: нежитлове приміщення, загальною площею  
76,7 кв. м, розташоване на другому поверсі п`ятиповерхового 
житлового будинку. 
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій:  
 рік побудови – 1986;  
 стіни та перегородки - цегляні;  
 міжповерхові перекриття – з/б плити;  
 наявні централізоване водопостачання, водовідведення та 

електропостачання;  
 приміщення від`єднано від загальної 

внутрішньобудинкової системи газопостачання.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,  
вул. Лесі Українки, 36/4: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 501 - Об'єкти для забезпечення 
фінансової діяльності, кредитування, страхування та пенсійного 
забезпечення. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

76,7 кв. м. 

09.08.2021  

Нежитлове приміщення, 
вбудоване в житловий 
будинок, загальною 
площею 76,7 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлове 
приміщення, 
вбудоване в 
житловий 
будинок, 
загальною 
площею 76,7 
кв. м 

76,7 

2
2

6
7

8
53

6
35

2
38

 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності, 
№240227432  
від 13.01.2021 

Державна, 
Пенсійний 
фонд України,  
код ЄДРПОУ 
00035323 



https://bit.ly/3iqc0KY 

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 з 10-00 до 16-00         
за місцем розташування об`єкта приватизації:  
Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 
36/4. 
 

Контактна особа:  
 представник балансоутримувача – Костюкова Олена 
Валентинівна; 
 телефон (050) 252-05-70;  
 адреса електронної пошти: gu@kr.pfu.gov.ua. 
 

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:  
 Восковщук Валентина Миколаївна;  
 телефони для довідок (0522) 33-24-00, (0522) 33-25-79; 
 адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
mailto:gu@kr.pfu.gov.ua
mailto:gu@kr.pfu.gov.ua
mailto:gu@kr.pfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html
mailto:mailbox@kr.spfu.gov.ua
mailto:mailbox@kr.spfu.gov.ua
mailto:mailbox@kr.spfu.gov.ua

