
Полтавська обл.,                                        
смт. Решетилівка,                                       
вул. Покровська, 41  

Група інвентарних об’єктів           
у складі: частина нежитлової 
будівлі літ. А-ІІ, площею 92,2 
кв. м; частина гаража літ. Б-1 
(комора), площею 13,7 кв. м. 

Ггрупа інвентарних об’єктів у складі:  
 частина нежитлової будівлі літ. А-ІІ, площею 92,2 кв. м;  
 частина гаража літ. Б-1 (комора), площею 13,7 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892),  адреса:  
м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон: (0532) 500756. 
 

Опис об’єкта:  група інвентарних об’єктів у складі: частина 
нежитлової будівлі літ. А-ІІ, площею 92,2 кв. м.; частина 
гаража літ. Б-1 (комора), площею 13,7 кв. м., розташовані в 
одноповерхових будівлях, 1973 року побудови.  
В частині нежитлової будівлі літ. А-ІІ, площею 92,2 кв. м 
наявні: опалення – місцеве водяне, водопровід, 
газопостачання,  електропостачання, каналізація.  
В частині гаража літ. Б-1 (комора), площею 13,7 кв. м 
інженерне обладнання – відсутнє. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., смт. Решетилівка,  
вул. Покровська, 41: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Функціональне використання:  
 1220.1 -Будівлі органів державного та місцевого 

управління. 
 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0333 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

105,9 кв. м. 

 

25.06.2021  

Вид майна: окреме майно 

Загальні характеристики 
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 17.11.2020, номер 
запису про право власності 
39237846; 
Свідоцтво про право власності, 
серія та номер: б/н, виданий 
25.11.2005, видавник: 
Решетилівська селищна рада; 
витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно, 
серія та номер: 9530447, 
виданий 10.01.2006, видавник: 
КП «Бюро містобудування та 
технічної інвентаризації 
Решетилівського району» 

державна, 
розмір 
частки 3/10, 
власник: 
Головне 
управління 
статистики у 
Полтавській 
області (код 
за ЄДРПОУ 
02361892) 



https://bit.ly/3vPKrxS 

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 

Умови приватизації 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Полтавська обл., смт. Решетилівка, вул. Покровська, 41: 

- без умов. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 
17-00 за місцезнаходженням об’єкта:  
Полтавська обл., смт. Решетилівка, вул. Покровська, 41. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
 представник балансоутримувача - 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:  Муха Валентина 
Юріївна.  
 

Телефон для довідок: (0532) 50-06-12. 
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 Для державного 

управління та 

місцевого 

самоврядування 

Державна власність.  

Витяг з державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію  іншого 
речового права від 28.03.2017, 
номер запису про інше речове 
право: 19730248 (спеціальний 
розділ). 
Відомості про державну 

реєстрацію обтяжень відсутні 
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