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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  16 гектарів 

 

• Власність:  комунальна  

Комунікації: 

• Газ: точка підключення в  радіусі 500 метрів  

• Електроенергія: під’єднано 1,7 мВт 

• Водопостачання: точка підключення в  радіусі 500 метрів  

• Водовідведення: на території 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  2 км 

• Залізнична станція:  3 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

«Олександрійський  рудоремонтний завод» 

https://olexrada.gov.ua/
https://olexrada.gov.ua/
https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  34,3 та 30,8 кв. м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання: підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,440 м 

• Залізнична станція:  0,800 м 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 
КП «Теплокомуненерго» 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  899,9 кв. м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ: точка підключення в  радіусі 500 метрів  

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  на території 

• Водовідведення: на території 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0, 600 м 

• Залізнична станція:  1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Складські приміщення (КП «Олександрійська оптова база»)  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  613,6  кв. м (загальна площа) 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 
 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0, 490 м 

• Залізнична станція:  1, 63  км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Складські приміщення (КП «Будинок Побуту»)  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  3752,0 кв.  м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,60 км 

• Залізнична станція:  1, 8 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Нежитлова будівля (об'єкт освітньо – культурного призначення)  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  665,0 кв.  м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,23 км 

• Залізнична станція:  1, 61 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Нежитлова будівля (об'єкт освітньо – культурного призначення)  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  2299,5 кв.  м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 94 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 94 км 

• {Олександрія} центр міста :  12,21 км 

• Залізнична станція:  13, 08 км 

• Світловодський річковий термінал:  76 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Нежитлові будівлі 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  1212,9 кв.  м 

 

• Власність:  комунальна 

 

Комунікації: 

• Газ: не підключено 

• Електроенергія: відсутня 

• Водопостачання:  відсутнє 

• Водовідведення: відсутнє 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,5 км 

• Залізнична станція:  2,08  км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Незавершене будівництво житлового будинку  

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  1000 кв.  м 

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,480 м 

• Залізнична станція:  1  км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

ТЦ «Grand Plaza»  

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:   

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,4 км 

• Залізнична станція:  0,250  м 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «ЕТАЛ» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа:  12 000 кв. м 

• Адміністративне приміщення: 107 кв.м (з усіма зручностями) 

• Складське приміщення: 100 кв.м 

• Власність:  приватна 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності 2 великих погреби, фронтальний навантажувач, 

циркулярна пила,   навіс з металу, трансформаторна підстанція на 

160 КВт, відеоспостереження, інтернет, освітлення, охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Виробнича база (район заводу «ЕТАЛ») 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  2500 кв. м. 

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  відсудній 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  3 км 

• Залізнична станція:  4  км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «Поліграфтехніка» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  10000 кв. м 

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  відсудній 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  1,5 км 

• Залізнична станція:  на території 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «Віра Сервіс Інтермаш» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  1983,60 кв. м 

• Власність:  приватна, збиральний цех - енергоблок, висота приміщення 

8, 9, 21, 23, 30, 31 - 12м, 32-37 – 4 м (над приміщеннями є 2поверх); площа в 

оренду 1627м2 (Приміщення 2, 3, 5, 8, 9, 21, 23, 30-37) 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності асфальтобетонні під’їзні шляхи, кран-балка 3т, в приміщенні 

№31 металеві ворота висотою 4,4м, металопластикові вікна, скло блоки, 

новий туалет та душова, приміщення 23, 30 потребує ремонту підлоги 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  4,2 км 

• Залізнична станція:  на території 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;   +380523574076; +380523570725; +380509870329; 

+380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «АВТОШТАМП» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  1792,30 кв. м 

• Власність:  приватна, склад ОМТС, висота приміщення 12м, площа в 

оренду 1376,2м2 (приміщення 1, 15, 16), ремонт покрівлі 2021 р. 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності асфальтобетонні під’їзні шляхи, мостовий кран 16т біля 

будівлі, в кожному приміщенні в наявності кран-балка 2-3т, металеві 

ворота висотою 4,4м в приміщеннях №1, №16 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  4,2 км 

• Залізнична станція:  на території 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «АВТОШТАМП» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  3029,40 кв. м 

• Власність:  приватна, заготовельний корпус, висота приміщення 12м, 

площа в оренду 1987 кв.м (приміщення 1,2), капітальний ремонт покрівлі 

2021 р. 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності асфальтовані під’їзні шляхи, кран-балка 3т, в приміщенні 

№2 дерев’яні ворота висотою 3,3 м, приміщення №1 потребує ремонту 

підлоги, ремонту воріт 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  4,2 км 

• Залізнична станція:  на території 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net; +380523574076; +380523570725; +380509870329; 

+380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «АВТОШТАМП» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  266,90 кв. м 

• Власність:  приватна, маслобойка, висота приміщення 6м, площа в 

оренду 253 кв.м (приміщення 1,2,3,7,8), капітальний ремонт покрівлі  

2021 р. 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності асфальтовані під’їзні шляхи, новий туалет та душова  

ремонту воріт 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  4,2 км 

• Залізнична станція:  на території 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 

Територія заводу «АВТОШТАМП» 

 
 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа:  1000 кв. м 

• Адміністративне приміщення: 150 кв.м 

• Виробниче приміщення: 850 кв.м 

• Територія ділянки: 4000 кв.м 

• Власність:  приватна 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності фарбувальна камера, власна котельня, охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  3,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Виробничо-складський комплекс (вул. Знам’янська) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Адміністративне приміщення: 240 кв.м 

• Складське приміщення: 123 кв.м 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  2,3 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Складське приміщення (вул. Героїв Сталінграда, 20) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа:  загальна - 1300 кв. м 2й поверх.  

     3й поверх по 400 кв.м три блоки та блок 700 кв.м 

     Є можливість розширення. 

• Власність:  приватна  

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: під’єднано, мала потужність 30 кВт (власник вирішує 

питання про збільшення потужності) 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Приміщення - 2й поверх 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  2,1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Райпобуткомбінат  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 120 кв.м 

 

• Власність:  приватна  

 

Комунікації: 

• Газ:  підведено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста:  1,1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Приміщення по вулиці Ярмаркова, 48 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 2000 кв.м 

 

• Власність:  приватна  

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Адміністративне 2-поверхове приміщення, кухня, їдальня, 

заасфальтована територія огороджена парканом, охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста:  2,2 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Приміщення по проспекту Соборному, 137  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  447,6  кв.  м 

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,500 м 

• Залізнична станція:  1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 
Нежитлова будівля (об'єкт торговельного  призначення)  

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Name of Region, Name of City, “Objects name" NN 

Опис майна: 

• Площа:  94,4  кв.  м 

 

• Власність:  приватна 

 

Комунікації: 

• Газ:  підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  2,3 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

Кіровоградська область, м. Олександрія 
Об'єкт торговельного  призначення 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа:  13 400 кв. м 

• Власність:  приватна  

 

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Територія під виробництво або склади, в наявності вагова, 

трансформаторна підстанція на 250 КВт, охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  4,1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

База із спорудами (район Лікеро-горілчаного заводу) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа:  200 кв. м 

• Власність:  приватна 

 

 

Комунікації: 

• Газ: підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Приміщення під офіс розташоване в центрі міста, в наявності 

кондиціонер, опалення, Інтернет, охорона. 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,1 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Адміністративно-офісне приміщення (приміщення колишнього банку) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net


27 

Опис майна: 

• Площа:  264,2 кв. м 

• Власність:  приватна 
 

Комунікації: 

• Газ: підключено 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено (на кожному поверсі вбиральня) 

• Будівля під офіси, невеликі виробництва, швейні цехи, в наявності 

електричне опалення (приміщення потребують косметичного ремонту, 

є можливість підключення Інтернету). Лічильники встановлено на кожне 

приміщення окремо: 

   1й поверх: прим.бібліотеки – 65 кв.м; 

   3й поверх: прим.– 50,8 кв.м та 42 кв.м; 

   4й поверх: прим.– 16,6 кв.м; 49,9 кв.м (дві суміжні кімнати);  

                                                   39,9 кв.м (дві суміжні кімнати).   

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 
 upreko.ol@ukr.net;  
+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Адміністративно-офісні приміщення, частина виробничого приміщення 

(ОУВП Українського товариства сліпих) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 

• Власність:  приватна 
 

Комунікації: 

• Газ: під’єднано 

• Електроенергія: під’єднано 

• Водопостачання: під’єднано  

• Водовідведення: під’єднано 

• Будівля під… 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Будівлі колишнього Олександрійського хлібозаводу 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 750 кв.м – оренда; 1100 кв.м (загальна площа) 

• Власність:  приватна 
 

Комунікації: 

• Газ: - 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання: підключено  

• Водовідведення: підключено 

• Будівлі промислового значення, можливо в подальшому продаж 1100 кв.м 

будівлі з обладнанням. Можливість придбання кранобудівного бізнесу з 

відповідними дозволами. 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  5,7 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Будівлі промислового значення район Марто-Іванівка 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: загальна територія – 1500 кв.м; 230 кв.м – торгове значення; 

500 кв.м – виробниче значення, 90 кв.м – гаражі, бокси; 

• Власність:  приватна (продаж) 
 

Комунікації: 

• Газ: підключено 

• Електроенергія: підключено, напруга 380V 

• Водопостачання: підключено  

• Водовідведення: підключено 

• Використовувалось під пошиття одягу та взуття, приточно-витяжна 

вентиляція, охорона, Інтернет. 

 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google): 

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,7 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Будівлі торгово-складського значення (Олександрійський ринок) 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 500 кв. м 

• Власність:  приватна  

     (колишній склад взуття, приміщення звільнене,  

      готове до експлуатації) 

Комунікації: 

• Газ:  автономне опалення 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Кондиціонер 

• Приміщення 2го поверху під торгівлю, в наявності сигналізація та 

охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google):  

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,7 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Приміщення торгового призначення «MANDARIN PLAZA» 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 273 кв. м та додатково 40 кв.м 

• Власність:  приватна  

      

Комунікації: 

• Газ:  під’єднано 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• Кондиціонер 

• В наявності адміністративне приміщення та торгово-побутове 

приміщення, додатково торгове приміщення 40 кв.м розташоване за 

30 метрів від основного, сигналізація та охорона 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google):  

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,6 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Приміщення торгового призначення «ТЦ «Шахтар» 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: 11 500 кв.м (загальна) 

 

• Власність:  приватна  
     

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності адміністративна будівля (3 поверхи) – 1642 кв.м.; 

механічний цех – 4123 кв.м; агрегатний цех – 5482 кв.м;                           

підвал – 109 кв.м; висота 6-10-12 метрів, асфальтована дорога.                     

На 2-му поверсі ремонт під офісні приміщення з приміщеннями під 

готель, опалення – твердотопливний котел, бойлер, душова. 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google):  

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Майновий комплекс виробничого призначення, збиральний та 

ремонтний цехи з додатковими сумісними приміщеннями 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net
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Опис майна: 

• Площа: на умовах суборенди 600-700 кв.м 

 

• Власність:  приватна  
     

Комунікації: 

• Газ:  - 

• Електроенергія: підключено 

• Водопостачання:  підключено 

• Водовідведення: підключено 

• В наявності адміністративна будівля (2й поверх); кран-балки; заїзд 

вантажних автомобілей. 

Додаткова інформація: 

• GPS координати (Google):  

• {Кривий Ріг} Аеропорт: 82 км 

• { Кривий Ріг} Міжнародний  аеропорт: 82 км 

• {Олександрія} центр міста :  0,5 км 

• Світловодський річковий термінал:  64 км 

• {Олександрійська територіальна громада} населення: 86,7 тисяч осіб 

• Контактні дані: https://olexrada.gov.ua; rada.econom@gmail.com; 

 upreko.ol@ukr.net;  

+380523574076; +380523570725; +380509870329; +380680663063. 

 

Кіровоградська область, м. Олександрія  

Будівлі виробничого призначення по Новопразькому шосе 

https://olexrada.gov.ua/
mailto:rada.econom@gmail.com
mailto:upreko.ol@ukr.net


Відповідальні особи Олександрійської громади по роботі з релокації підприємств 
України та інвесторами: 
 
– Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
ШКЛЯРУК Юрій Володимирович, телефон: +38 (05235) 72221, 
e-mail: rada.econom@gmail.com; 
 
– Начальник управління економіки міської ради  
ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович, телефон: +38 (05235) 70725, +38 (05235) 71434, 
e-mail: upreco@olexrada.gov.ua, upreko.ol@ukr.net; 
 
– Начальник відділу інвестицій та інновацій управління економіки міської ради,  
ЧАСНИК Ганна Євгеніївна, телефон: +380509870329, 
e-mail: upreco@olexrada.gov.ua, upreko.ol@ukr.net; 
 
– Головний спеціаліст відділу інвестицій та інновацій управління економіки міської ради, 
МОСКОВЧЕНКО Оксана Василівна, телефон: +380680663063, 
e-mail: upreco@olexrada.gov.ua, upreko.ol@ukr.net. 
 


