
Оголошення

орендодавця - РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про намір передати в оренду об’єкти державного майна 
щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, 

юридична адреса, 
контактний телефон)

Дані про об’єкт щодо якого надійшла заява про оренду
Найменування Реєстровий 

номер майна
Місце-

знаходження
Площа, 

кв.м
Вартість 
майна за 

неза-
лежною 
оцінкою, 

грн

Макси-
мально 

можливий 
строк 

оренди

Мета
використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Державне 

агентство водних 
ресурсів України

Регіональний офіс водних 
ресурсів у Кіровоградській 

області, 
(код ЄДРПОУ 01038861, 
25022, м.Кропивницький, 

вул.Дворцова,32/29
тел. (0522) 240966)

Частина 
приміщення 

матеріального 
складу №2

01038861.11.А
ААЖЖЛ580

м.Кропивницький
, проїзд 

Аджамський, 3

456,0 372370 2 роки 364 
дні

Розміщення 
сільгосптехніки 
та обладнання

2 Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація

Онуфріївська районна 
державна адміністрація 

(код ЄДРПОУ 04055156, 
28100 Кіровоградська обл., 

смт Онуфріївка, 
вул.Центральна, 11, тел.

(05238) 20820)

Частина приміщень 
адміністративної 

будівлі

- Кіровоградська 
обл., смт 

Онуфріївка, 
вул. Графа 

Толстого, 49

50 119720 6 місяців Для здійснення 
громадської 
діяльності 



3 Міністерство 
оборони України

Концерн «Військторгсервіс»
(код ЄДРПОУ 33689922, 

03151, м.Київ-151, 
вул.Молодогвардійська, 28-а, 

тел.(044) 243-39-46

Приміщення 
будівлі комбінату 

технічного 
обслуговування, 

приміщення 
гаражу, 

приміщення складу,
 приміщення 
вбиральні, 

приміщення складу 
ПММ, розміщені за 

адресою: 
м.Кропивницький 
(Кіровоград), вул. 

Волкова, 7

33689922.33.У
ВЮЯЮТ337

33689922.33.У
ВЮЯЮТ341,
33689922.33.У
ВЮЯЮТ339,
33689922.33.У
ВЮЯЮТ342,
33689922.33.У
ВЮЯЮТ340

м.Кропивниць-
кий, вул.Волкова, 

7
764,6 

143,3

45,4

3,7

13,5

1008593 2 роки 364 
дні

Розміщення 
громадської 

організації без 
провадження 

підприємницької 
діяльності

Заяви про оренду на зазначений об’єкт приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою:  
25009,  м.Кіровоград,  вул.Глинки,  2, Управління  забезпечення  реалізації  повноважень  у  Кіровоградській  області  Регіонального 
відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.


