
Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський р-н, 
смт Добровеличківка, 
вул. Центральна, 113

Адміністративне приміщення загальною площею 175,4 кв.м.

Балансоутримувач: Східний офіс Держаудитслужби (код за 
ЄДРПОУ 40477689), адреса: м. Дніпро, вул. Володимира 
Антоновича, 22, корпус 2, телефон (056) 722-22-71.

Опис: об`єкт приватизації - адміністративне приміщення літ. А 
загальною площею 175,4 кв. м., що має два поверхи. Стіни –
цегляні. Системи опалення, водопостачання та водовідведення 
відсутні. Об’єкт на даний час не використовується, потребує 
проведення капітального ремонту.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н*, 
смт Добровеличківка, вул Центральна**, 113:

* згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про 
утворення та ліквідацію районів» Добровеличківський район ліквідовано та утворено 
Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Добровеличківської селищної 
територіальної громади. 
** згідно з рішенням другої сесії сьомого скликання Добровеличківської селищної 
ради від 17.12.2015 №17 «Про затвердження розпорядження селищного голови» вул. 
Леніна перейменовано на вул. Центральна.

Функціональне використання: 1220.1 Будівлі органів 
державного та місцевого управління.

Відомості про земельну ділянку: форма власності –
комунальна, земельна ділянка під об’єктом приватизації не 
сформована.

Станом на 01.12.2022 Об’єкт приватизації або його частини в 
оренді не перебувають.

Загальна площа земельних ділянок:

не сформована
Загальна площа будівель та  споруд:

175,4 кв. м.

07.12.2022

Адміністративне
приміщення загальною
площею 175,4 кв.м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності 
від 24.10.2018, 
індексний номер 
витягу: 142578142

Державна, 
Державна 
аудиторська 
служба України, 
(код за ЄДРПОУ 
40165856)



https://bit.ly/3VQ7rKI

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., Новоукраїнський р-н, 
смт Добровеличківка, вул. Центральна, 113.

Контактна особа: 
 представник балансоутримувача - Лизун Алла Сергіївна;
 телефон 095 504 47 26; 
 адреса електронної пошти: Lyzunalla@ukr.net.

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; 

 адреса: 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.

Відповідальна особа:
 Восковщук Валентина Миколаївна; 
 телефон для довідок: (0522) 33 24 00.

Умови приватизації:
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