
Кіровоградська обл., 
Кропивницький р-н, 
с. Бережинка, вул. Лісова, 6

Об’єкт приватизації: комплекс будівель.
Балансоутримувач: Державне підприємство обслуговування 
повітряного руху України «Украерорух» (код за ЄДРПОУ 19477064), 
адреса: 08301, Київська обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, а/с 115, 
телефон 044 2352110.
Опис: до складу об’єкта приватизації входять: 
 нежитлова будівля літ. "А"- одноповерхова нежитлова будівля 

загальною площею 268,9 кв.м (площа основи (забудови) - 334,2 
кв.м; рік побудови – 1948; фундамент та стіни – цегляні, фізичний 
стан – незадовільний, відсутні дверні, віконні конструктивні 
елементи, перекриття, дах та частково перегородки та поли);

 басейн літ. "Д" (площа основи (забудови) - 28,3 кв.м, рік побудови 
– 1982; стіни – бетонні, фізичний стан - незадовільний);

 колодязь літ "Ж" (площа основи (забудови) – 0,8 кв.м, рік 
побудови – 1982; стіни - залізобетонні);

 ганок літ. "кр1" (площа основи (забудови) – 1,3 кв.м, рік побудови 
– 1948, стіни - бетонні); 

 ганок літ "кр2" (площа основи (забудови) – 5,2 кв.м, рік побудови 
– 1948, стіни - бетонні).

Об’єкт тривалий час не використовується.
На території об’єкту знаходиться трансформаторна підстанція літ. "З", 
яка не входить до складу об’єкту приватизації та не перебуває на 
обліку у балансоутримувача - Державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України «Украерорух» (лист 
Дніпровського регіонального структурного підрозділу  Державного 
підприємства обслуговування повітряного руху України від 01.02.2022 
№22.1-03/58/22).
Згідно з листом Первозванівської сільської ради Кропивницького 
району Кіровоградської області від 05.01.2022 №06-24/39 
балансоутримувачем трансформаторної підстанції ЗТП – 339/1 є ПрАТ 
«Кіровоградобленерго». Дана підстанція задіяна у роботі мережі 
зовнішнього освітлення с. Бережинка Кропивницького району 
Кіровоградської області та роботі інших елементів благоустрою.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський) р-н, 
с. Бережинка, вул. Лісова, 6:

Функціональне використання: 203. Об`єкти інфраструктури
авіаційного транспорту. 

Загальна площа земельних ділянок:

2,7226 га

Загальна площа будівель та споруд

(площа основи (забудови)):

369,8 кв. м.

01.12.2022

Комплекс будівель

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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369,8 м. кв. -

Свідоцтво про 
право власності 
від 15.11.2000 
№200 

Державна,  в оператив-
ному управлінні держав-
ного підприємства 
обслуговування 
повітряного руху України 
«Украерорух» (код за 
ЄДРПОУ 19477064)



https://bit.ly/3XToEoj

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 місцем розташування об’єкта приватизації за адресою: 
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Бережинка, 
вул. Лісова, 6.

Контактна особа:
 представник балансоутримувача – Нечай Наталія Сергіївна; 
 тел. (050) 364 – 02 – 05; 
 адреса електронної пошти: Nechai_NS@uksatse.aero.

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;
 телефон для довідок: (0522) 33 24 00; 
 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.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський) р-н, 
с. Бережинка, вул. Лісова, 6*:

* відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20.11.2018 №2615-VIII «Про 
перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області» 
Кіровоградський район Кіровоградської області перейменовано на Кропивницький 
район;
** земельна ділянка під трансформаторною підстанцією знаходиться у сторонньому 
користуванні.

Станом на 01.11.2022 договори оренди, укладені щодо об’єкта 
приватизації або його частини, відсутні.
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12.05 Для 
розміщення та 
експлуатації 
будівель і споруд 
авіаційного 
транспорту.

Державна. Витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку від 
21.08.2017 № HB-
3504723312017**
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