
Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський р-н, 
м. Новоукраїнка, 
вул. Вороного Миколи, 9

Об’єкт приватизації - окреме майно у складі: 
 Будівля міської дільничної лікарні літ. «А» - 118,5 кв.м; 

Убиральня літ. «В»; 
 Сарай літ. «Б».

Балансоутримувач: Новоукраїнська районна державна лікарня
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080), 
адреса: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, 
вул. Чайковського, 4.

Опис: до складу об’єкта приватизації входять: 
 будівля міської дільничної лікарні літ. "А" – одноповерхова

нежитлова будівля загальною площею 118,5 кв.м (площа
основи (забудови) – 145,4 кв.м; фундамент – дерев’яний; 
стіни – дерев’яно-жестяні, обложені в 0,5 цегли, покрівля –
азбофанера); 

 убиральня літ. "В" (площа основи (забудови) - 2,3 кв.м;  
стіни – шлакоблок) ;

 сарай літ. "Б". 
Об’єкт тривалий час не використовується.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 
м. Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 9:

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських
та адміністративних цілей інші.

Станом на 16.02.2023 Об’єкт приватизації або його частини в 
оренді не перебувають.

Загальна площа земельних ділянок:

0,2422 га

Загальна площа будівель та  споруд:

118,5 кв. м.

22.02.2023

Будівля міської дільничної 
лікарні літ. «А» - 118,5 кв.м; 
Убиральня літ. «В»; 
Сарай літ. «Б»

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності  від 
21.05.2020, 
індексний номер 
209673940 

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



Відомості про про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 
м. Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 9:

https://bit.ly/3SliZop

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 адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 
м. Новоукраїнка, вул. Вороного Миколи, 9.

Контактна особа:
 представник балансоутримувача – Калич Андрій

Миколайович; 
 тел. (068) 995-58-76; 
 адреса електронної пошти: 17dlvmdpss.kr@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 веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua;
 телефон для довідок: (0522) 33 24 00. 

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;
 тел. (050) 955-29-37; 
 адреса електронної пошти: kropyvnytskyi.spfu@ukr.net.

Умови приватизації:
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Для іншої житлової 
забудови

Державна; витяг з 
Державного земельного 
кадастру від 18.06.2019 
№НВ-0003315132019 
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