
Оголошення
орендодавця - РВ ФДМУ по Кіровоградській області 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’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду

Наймену-

вання

Реєстровий 

номер 

майна

Місцезнаход-

ження

Пло-

ща, 

кв.м

Вар-

тість 

майна 

за неза-

леж-

ною 

оцін-

кою, 

грн

Макси-

мально 

можли-

вий 

строк 

оренди

Мета викорис-

тання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Міністерство 

внутрішніх 

справ України

Державна установа 

“Територіальне медичне 

об’єднання Міністерства 

внутрішніх справ України 

по Кіровоградській 

області”

(код ЄДРПОУ 08733937, 

25030, м.Кропивницький 

(Кіровоград),

вул. Волкова, 3,

тел. (0522) 55-72-11)

Частина 

приміщення 

холу першого 

поверху 

лікарні

Інформація 

відсутня

м.Кропивни-

цький 

(Кіровоград), 

вул.Волкова, 3

1,0 6 538 2 роки 

11 

місяців

З метою 

розміщення 

терміналу 

самообслу-

говування.



2. Міністерство 

внутрішніх 

справ України

Управління Державної 

автомобільної інспекції 

УМВС України в 

Кіровоградській області

(код ЄДРПОУ 24523636, 

25030, м.Кропивницький 

(Кіровоград), 

вул.Панфіловців, 22б,

тел. (0522) 35-75-39)

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

що 

знаходиться 

на першому 

поверсі 

адміністра-

тивної будівлі

Інформація 

відсутня

Кіровоград-

ська обл., 

м.Олександрія, 

проспект 

Будівельників, 

38

5,0 23 242 2 роки 

11 

місяців

Для 

розміщення 

інформаційно-

платіжного 

терміналу 

самообслу-

говування  АТ 

«Ощадбанк».

3. Керуючий 

санацією 

державного 

підприємства 

“Дирекція 

Криворізького 

гірничо-

збагачуваль-

ного комбінату 

окислених руд”

Державне підприємство 

“Дирекція Криворізького 

гірничо-збагачувального 

комбінату окислених руд

(код ЄДРПОУ 04853709, 

28500, Кіровоградська 

обл., м.Долинська, 

проммайданчик ДП 

“Дирекція КГЗКОР”,

тел. (05234) 4-25-64)

Частина 

приміщен-ня 

тренажер-

ного залу, що 

знаходиться в 

одноповер-

ховій будівлі 

спортивного 

клубу 

«Олімп»

Інформація 

відсутня

Кіровоградська 

обл., 

м.Долинська, 

вул.Соборності 

України 

(Леніна), 56

49,0 216 932 2 роки 

9 місяців

Для 

розміщення 

громадської 

організації, без 

провадження 

підприєм-

ницької 

діяльності

4. Міністерство 

оборони 

України

Концерн 

“Військторгсервіс”

(код ЄДРПОУ 33689922, 

03151, м.Київ-151, 

вул.Молодогвардійська, 

Нежитлові 

приміщення 

гаражу 

(літ.Б); 

нежитлові 

33689922.33

.УВЮЯЮТ

341

м.Кропивни-

цький 

(Кіровоград), 

вул.Волкова, 7

143,3

45,4

179 676

56 924

2 роки 

11 

місяців

З метою 

надання 

сервісного 

обслугову-

вання 



28-А,

тел. (044) 243-39-36)
приміщення 

складу (літ.Д)

33689922.33

.УВЮЯЮТ

339

автомобілів.

5. Міністерство 

соціальної 

політики 

України

Олександрійський 

міськрайонний центр 

зайнятості

(код ЄДРПОУ 23095859, 

28000, Кіровоградська 

обл., м.Олександрія, 

проспект Соборний 

(Леніна), 126-а,

тел. (05235) 7-64-35)

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

що 

знаходиться 

на першому 

поверсі 

адмінбудівлі

23095859.1. 

ОГЮФКЛ0

01

Кіровоградська 

обл., 

м.Олександрія, 

проспект 

Соборний 

(Леніна), 126-а

2,0 9 726 2 роки 

11 

місяців

З метою 

розміщення 

банкомату АТ 

«Ощадбанк».

Заяви про оренду на зазначені об’єкти приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 

25009, м.Кіровоград, вул.Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. 

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.


