
Кіровоградська обл., Голованівський 
(Новоархангельський) р-н,                            
смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8 

Будівлі колишнього пожежного депо загальною площею 344,89 
кв.м. 
Балансоутримувач: 3 державний пожежно-рятувальний загін 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Кіровоградській області  
(код за ЄДРПОУ 37791578), адреса: 26500, Кіровоградська обл., 
смт Голованівськ, вул. Соборна, 3а, телефон 05252 30101. 
Опис: до складу об’єкта приватизації входять: пожежне депо літ.А, 
ганок літ.а’, інспекція ДПН літ. Б з верандами літ. бб1, гараж літ. В, 
паливний склад літ. Г, вбиральня літ. Д, погріб літ. Е, огорожа N, 
ганок б’. Загальна площа – 344,89 кв.м. Рік побудови – 1961.: 
 пожежне депо літ. А: фундамент – бутовий, стіни – цегляні, 

покрівля – шиферна, перекриття – залізобетонні, підлога – 
бетонна; 

 ганок літ.а’: бетонний; 
 інспекція ДПН літ. Б: фундамент – бутовий, стіни – цегляні, 

покрівля – шиферна, перекриття – залізобетон; 
 веранди літ. бб1: фундамент – бутовий, стіни – цегляні, 

покрівля – шиферна, перекриття – дерев’яні балки; 
 гараж літ. В: фундамент – бутовий, стіни – цегляні, покрівля – 

шиферна, перекриття – дерев’яні балки; 
 паливний склад літ. Г: фундамент – бутовий, стіни – цегляні, 

покрівля – шиферна, перекриття – дерев’яні балки; 
 вбиральня літ. Д: повністю зруйнована; 
 погріб літ. Е: фундамент, стіни та сходи – бутові, перекриття – 

залізобетонне; 
 огорожа N: штахет з дерев’яних стовпчиків; 
 ганок літ.б’: бетонний. 
Об’єкт тривалий час не використовується.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Голованіський (Новоархангель-
ський) р-н*, смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*відповідно до Постанови  Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 – ІX «Про 
утворення та ліквідацію районів» ліквідовано Новоархангельський р-н та утворено 
Голованівський р-н.  

Функціональне використання: 1999.9 Інші будівлі.  
Станом на 01.10.2022 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0931 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

344,89 кв. м. 

24.10.2022  

Будівлі колишнього 
пожежного депо 
загальною площею 
344,89 кв.м  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Будівлі 
колишнього 
пожежного 
депо 
загальною 
площею 
344,89 кв.м  
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  Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності 
№150828951  
від 22.12.2018 

Державна,  
31 державна 
пожежно-рятувальна 
частина УДСУНС  
у  Кіровоградській 
області (код за 
ЄДРПОУ 38147335) 



https://bit.ly/3heQH0t 

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: 
 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 10.00 до 16.00  
за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н,  
смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8. 
 

Контактна особа:  
 представник балансоутримувача – Тхоржевський Микола 

Миколайович;  
 тел. (068) 910 1809, (095) 654 4254. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях; 

 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.  
 

Представник організатора аукціону:  
 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;  
 адреса електронної пошти: kropyvnytskyi.spfu@ukr.net;  
 адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua;  
 час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 

8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. 
 

Відповідальна особа:  
 Мала Лариса Леонідівна; 
 телефон для довідок: (0522) 33 24 00. 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:   
Кіровоградська обл., Голованівський (Новоархангельський) 
р-н*, смт Новоархангельськ, вул. Слави, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*відповідно до Постанови  Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 – ІX «Про 
утворення та ліквідацію районів» ліквідовано Новоархангельський р-н та утворено 
Голованівський р-н. 
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обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
д

іл
ян

ка
 

0,0931 

3
5

2
3

6
55

1
00

:5
0

:0
35

:0
0

01
 Землі 

громадської 
забудови, для 
розміщення 
та постійної 
діяльності 
органів і 
підрозділів 
ДСНС 

Комунальна; витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку від 29.07.2021, 
НВ-9901096332021, 
витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права від 14.12.2017 №107477791, 
відомості про обмеження у 
використанні земельної ділянки не 
зареєстровані 
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