
Кіровоградська обл., 
Кропивницький р-н, 
смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 84

Окреме майно - комплекс будівель.

Балансоутримувач: Кропивницька районна військова
адміністрація Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ
04055067), адреса: 25014, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25, телефон (0522) 56 38 00.

Опис: до складу Об’єкта приватизації входять: нежитлова
будівля з прибудовами, Аа2к-к2: стіни – д/мазані, обкладені
цеглою; оглядова яма, а3; убиральня, Б; сарай, В; погріб, Г; 
вигрібна яма, О; огорожа, N-N2.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н*, 
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна)**, 84:

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

Відомості про про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н*, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна)**, 84:

* відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807 – ІX «Про 
утворення та ліквідацію районів» ліквідовано Олександрівський р-н та утворено 
Кропивницький р-н;
** згідно з розпорядженням Олександрівського селищного голови від 15.02.2016 №13 
вул. Леніна перейменовано на вул. Незалежності України.

Загальна площа земельних ділянок:

0,0693 га

Загальна площа будівель та  споруд:

130,6 кв. м.

07.02.2023

Комплекс будівель

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно 
№27245457 від 07.09.2010, 
наказ Міністерства фінансів 
України від 08.02.2021 №64 
«Про передачу нерухомого 
державного майна до сфери 
управління Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації»

Державна, орган 
управління –
Кіровоградська 
обласна 
державна 
(військова) 
адміністрація
(код за ЄДРПОУ 
0005543)  

Назва Площа 
земель-

ної
ділянки

Кадаст-
ровий
номер

Цільове призна-
чення земельної 

ділянки

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження
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3 Для будівництва 
та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та органів 
місцевого 
самоврядування

Державна; витяг з Державного 
земельного кадастру від 
22.09.2015 №НВ-
3502112502015; на дві частки 
цієї земельної ділянки площею 
0,0103 га та 0,0052 га зареєст-
ровані обмеження у викорис-
танні, а саме: охоронна зона 
вздовж об’єкта енергетичної 
системи 



Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 
01.02.2023:

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» договори оренди
зберігають чинність для нового власника приватизованого
майна.
Згідно з п.5 Постанови Кабінету Міністрів України від 
27.05.2022 №634 «Про особливості оренди державного та 
комунального майна у період воєнного стану» договори 
оренди державного та комунального майна, строк дії яких 
завершується у період воєнного стану, вважаються 
продовженими на період дії воєнного стану та протягом 
чотирьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного 
стану.

https://bit.ly/3Xc7nVB

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., Кропивницький р-н, 
смт Олександрівка, вул. Незалежності України, 84.

Контактна особа: представник балансоутримувача –
Демчук Ігор Анатолійович, тел. (095) 820-66-77, 
адреса електронної пошти: 11gfu@i.ua.

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:

Орендар Назва
об`єкта
оренди

Орендо-
вана

площа
(кв.м)

Цільове
призна-
чення

оренди

Реквізити
договору 
оренди та 

термін його
дії

Орендна
плата (за 
грудень
2022 р), 

грн.
Фізична особа 
–
підприємець 
Варивода 
Тетяна 
Іванівна 
(р.н.о.к.п.п. 
2766911625)
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Розміщення
торгівельно-
го об’єкту з 
продажу 
непродо-
вольчих
товарів

№78-34 від
10.08.2016 
до 
18.06.2023
(включно)

979,76
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