
Полтавська обл.,                    
Гребінківський р-н, м. Гребінка, 
вул. Гребінки Євгена, 51 

Громадський будинок, приміщення районного суду А-1, 
загальною площею 156,6 кв. м.  
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної 
судової адміністрації України в Полтавській області 
(код ЄДРПОУ 26304855), адреса: 36020, м. Полтава, 
вул. Соборності 17. Телефон для довідок: (0532) 642170. 
Опис об’єкта:  Будівля 1972 року побудови, одноповерхова. 
Наявні комунікації: електрика, вода, газ. Загальний технічний 
стан задовільний, але потребує ремонтних робіт. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, 
вул. Гребінки Євгена, 51: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: об’єкт не використовується. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, 
вул. Гребінки Євгена, 51: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0781 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

156,6 кв. м. 
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Громадський будинок, 
приміщення районного 
суду А-1, загальною 
площею 156,6 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Зе
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а 
д

іл
ян
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781 5320810

100:52:0

43:0064 

Для будівництва 

та 

обслуговування 

будівель органів 

державної влади 

та місцевого 

самоврядування 

Комунальна. 

Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію 

іншого речового права, 

індексний номер витягу 

181334519 від 17.09.2019. 

Відомості про державну 

реєстрацію обтяжень 

відсутні 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Громадський 
будинок, 
приміщення 
районного 
суду А-1, 
загальною 
площею 156,6 
кв. м. 

 

156,6 5886999
53208 

Витяг з Державного 

реєстру речових прав на 

нерухоме майно про 

реєстрацію права 

власності, індексний 

номер витягу 236249525 

від 09.12.2020. 
Свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: САК № 888501, 
виданий 04.03.2015 

державна, 
Територіальне 
управління 
Державної 
судової 
адміністрації 
України в 
Полтавській 
області, (код 
ЄДРПОУ 
26304855) 



https://bit.ly/3wfs4mq 

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 

-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9:00 до 17:00        
за місцезнаходженням об’єкта:  
 
Полтавська обл., Гребінківський р-н, м. Гребінка, 
вул. Гребінки Євгена, 51. 
 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Чуткова Людмила Іванівна, 
телефон: 066 04 15 514. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях;  
 адреса: м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/2;  
 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: Корж Світлана. 
Телефон для довідок (0532) 50-06-12.  

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди відсутні. 
 
Умови приватизації: 
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