
Кіровоградська обл.,                          
Бобринецький р-н, м. Бобринець, 
вул. Миколаївська, 1 

Об’єкт приватизації - комплекс будівель. 
Балансоутримувач: Бобринецька районна державна лікарня ветеринарної 
медицини (код за ЄДРПОУ 00700393), адреса: Кіровоградська обл., 
м. Бобринець, вул. Каштанова, 108, телефон 05257 35564. 
Опис: до складу об’єкта приватизації входять:  
лабораторія, А,а (загальна площа 79,1 кв.м; рік побудови – 1958; фундамент 
– бутовий, стіни та перегородки – цегляні, перекриття – дерев’яно-балочне, 
покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум, бетонна; отвори – 
дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами, олійними 
фарбами, керамічна плитка; наявне електропостачання, фізичний стан - 
незадовільний);  
лабораторія, Б,Б1 (загальна площа 110,4 кв.м, рік побудови – 1958; 
фундамент – бутовий, стіни та перегородки – цегляні, перекриття – 
дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум, 
бетонна; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами, 
олійними фарбами, керамічна плитка; наявне електропостачання, фізичний 
стан - незадовільний); 
димова труба, В (загальна площа – 1 кв.м; рік побудови – 1969; цегляна); 
сарай, Д (загальна площа – 11,8 кв.м; рік побудови – 1969; фундамент – 
бутовий, стіни – цегляні, покрівля – азбестоцементні листи; стан будівлі – 
задовільний); 
туалет, Е (загальна площа – 9 кв.м; рік побудови – 1969; стіни – цегляні, 
покрівля – азбестоцементні листи);  
сарай, Ж (загальна площа – 4,4 кв.м; рік побудови – 1975; фундамент – 
бутовий, стіни та перегородки – цегляні; покрівля – азбестоцементні листи; 
підлога – земля; отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними 
сумішами; стан будівлі – задовільний); 
гараж, З (загальна площа – 124,8 кв.м, рік побудови – 1980; фундамент – 
бутовий, стіни та перегородки – цегляні, обкладені плиткою; перекриття – 
дерев’яно-балочне; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – бетонна; 
отвори – дерев’яні; оздоблення – фарбування водяними сумішами);  
споруди: зливна яма, И (загальна площа 6 кв.м), пожводойма, літ. К 
(загальна площа 6 кв.м), огорожа, №-№1, резервуар №1 (загальна площа 
19,6 кв.м), резервуар №2, Л,Л1 (загальна площа 19,6 кв.м), замощення, І 
(загальна площа 7,5 кв.м), лінія електропередач (в експлуатації з 1969 року), 
каналізація зовнішня (в експлуатації з 1969 року), водопровід (в експлуатації з 
1980 року).  
Об’єкт тривалий час не використовується. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м.Бобринець, вул.Миколаївська,1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 12. Об`єкти ветеринар-ної діяльності. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,6773 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

399,2 кв. м. 

01.11.2021  

Комплекс будівель 

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:211817466, дата 
формування  09.06.2020 

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



https://bit.ly/3kRkuva 

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 7 000,00 грн (сім тисяч 
гривень 00 копійок), без ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за 
місцем розташування об’єкта приватизації: Кіровоградська обл., 
Бобринецький р-н, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 1.  
 

Контактна особа:  
 представник балансоутримувача – Філіпенко Олена Вікторівна;  
 тел. +380969969352;  
 адреса електронної пошти: 04.dlvdpss.kr@ukr.net. 
 

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.  
 

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 0522332400, 0522332579;  
 адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, м. Бобринець,  
вул. Миколаївська,1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутні. 
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 Для розміщення та 

обслуговування 
адміністративних 
будівель. 

Державна; Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою, серія ЯЯ 
№ 160206 від 31.05.2012. 
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