
Полтавська обл., м. Зіньків,             
вул. Воздвиженська, 72 

Нежитлові будівлі у складі: адмінбудівля  - А-1, загальною 
площею 223,4 кв. м; підвал - А1-1;  гараж - Б-1, загальною 
площею 24,7 кв. м; оглядова яма - б; вбиральня - В, 
загальною площею 1,1 кв. м; огорожа № 1, 2. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892), адреса:  
м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон:  (0532) 50-07-56. 
Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входять 
нежитлові будівлі у складі:  
 одноповерхова адмінбудівля А-1, загальною площею 223,4 
кв.м., збудована до 1917 року. Висота будівлі – 4,10 м., 
збудовано з дерева, обкладена цеглою, фундамент – цегляний, 
покрівля – шифер, перекриття дере’вяне, підлога – дошки. В 
будівлі є підвал - А1-1. Опалення – газове, індивідуальний 
котел, є електрика, водопостачання, каналізація відсутня;  
 гараж Б-1, загальною площею 24,7 кв.м., висота – 
2,20м,  рік побудови – 1973, збудовано з цегли, оглядова яма – 
б, викладена з цегли, підлога цементна стяжка, перекриття – 
з/бетонні плити, покрівля – шифер;   
 вбиральня – В, загальною площею 1,1 кв. м., вигріб – цегла, 
стіни – дошки,покрівля – шифер, підлога – дошки;   
 огорожа №1, №2, дощана суцільна в дерев’яних стовпах. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Функціональне використання: 1220.1 - Будівлі органів 
державного та місцевого управління. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0790 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

249,2 кв. м. 

31.05.2021  

Нежитлові будівлі у складі: 
адмінбудівля – А-1, загальною 
площею 223,4 кв. м;               
підвал – А1-1; гараж – Б-1, 
загальною площею 24,7 кв. м; 
оглядова яма – б; вбиральня – 
В, загальною площею 1,1 кв. м; 
огорожа № 1, 2 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності 

та власник 

Нежитлові будівлі 
у складі: 
адмінбудівля - А-1, 
загальною площею 
223,4 кв. м; підвал - 
А1-1;  гараж - Б-1, 
загальною площею 
24,7 кв. м; 
оглядова яма - б; 
вбиральня - В, 
загальною площею 
1,1 кв. м; огорожа 
№ 1, 2. 

249,2 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 09.09.2020, 
номер запису про право 
власності 38167103; 
Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно, серія та номер: 
ЯЯЯ №119921, виданий 
05.06.2006, Виконавчий 
комітет Зіньківської 
міської ради 

державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України, 
код 
ЄДРПОУ 
37507880 



Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор,  
вул. Грушевського М., 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 
01.05.2021 року: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орендна плата за 1 кв.м  за місяць : 4,24 грн. без ПДВ. 

https://bit.ly/2R6xmll 

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 8-00 до 17-00         
за його місцезнаходженням:  
Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 72. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
 Плохотнюк Ольга Станіславівна;   
 телефон: (0532) 50-07-56;   
 адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях;  
 адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23;  
 веб-сайт  – http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html;  
 час роботи: з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у п’ятницю – з 
8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 
 

Контактна особа організатора аукціону:  
 Толста Ірина Борисівна; 
 телефон для довідок (0532) 50-06-12;   
 еmail: pоltava_sumy@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 
(кв.м.) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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для будівництва 
та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування 

Комунальна власність.  
Витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію  прав та 
їх обтяжень від 03.12.2015, 
номер запису про інше речове 
право 12343371. 
Відомості про державну 
реєстрацію обтяжень відсутні 

Орендар Назва  
об’єкта 
оренди 

Орендова 
площа (кв.м) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його 
дії 

Районний 
трудовий архів 
Зіньківської 
районної ради 
Полтавської 
області 

Адмін-
будівля 

223,4 Розміщення 
Зіньківського 
районного 
трудового 
архіву 

Договір 
оренди від 
11.07.2016 
№38/16- Н,  
діє до 
11.05.2022 

гараж 24,7 
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