
Полтавська обл.,                   
Лохвицький р-н, м. Лохвиця, 
вул. Незалежності, 1 

Гараж, загальною площею 26,8 кв.м.  
 

Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській області  
(код ЄДРПОУ 40358617), адреса: 36020, м. Полтава,  
вул. Воскресенський узвіз, 7.  
Телефон для довідок: (0532)569674. 
 

Опис об’єкта:  гараж 1983 року побудови, має оглядову яму. 
Інженерні комунікації: відсутні, потребує ремонту. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, 
вул. Незалежності, 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1242.1 Гаражі наземні. 
 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Полтавська обл., Лохвицький р-н, м. Лохвиця, 
вул. Незалежності, 1: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0450 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

26,8 кв. м. 

 

10.06.2021  

Гараж, загальною 
площею 26,8 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

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 

Зе
м

ел
ьн

а 
д

іл
ян

ка
 

450 

5
3

2
2

6
10

1
00

:5
0

:0
06

:0
2

41
 Комунальна. 

Витяг, індексний номер 

витягу 230729843                  

від 03.11.2020. 

Обтяження прав на 

земельну ділянку не 

зареєстроване. 
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Витяг з Єдиного реєстру 
об’єктів  державної 
власності щодо 
державного майна, 
серія та номер:                   
10-152696, виданий 
11.02.2019 

державна, 
Державна 
служба України 
з питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів,  
код ЄДРПОУ: 
39924774 



https://bit.ly/3ygmK4a 

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 

- Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по Полтавській 
та Сумській областях витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта 
приватизації в розмірі 4490,00 (чотири тисячі чотириста 
дев’яносто гривень 00 копійок) гривень  протягом 30 
календарних днів з дня підписання договору купівлі-
продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9:00 до 17:00        
за місцезнаходженням об’єкта:  Полтавська обл., 
Лохвицький р-н, м. Лохвиця, вул. Незалежності, 1. 
 

Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: представник балансоутримувача 
Іванина Олександр Васильович, телефон: (050) 8517811. 
 

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: 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/poltava.html

