
Полтавська обл., Хорольський р-н,        
с. Вергуни,  вул. Рибальська, 29а 

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля колишнього 
будинку ветеранів, Літ.«А-1,а,а1», загальною площею 192,5 
кв.м; кухня, Літ.«Б-1», загальною площею 37,8 кв.м; сарай, 
Літ.«В-1», загальною площею 8,6 кв.м; погріб, Літ.«Г», 
загальною площею 8,5 кв.м; колодязь № 1. 
Балансоутримувач: Сільськогосподарський виробничий 
кооператив «Перемога» (код ЄДРПОУ 05423113) за адресою: 
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Клепачі,  вул. Перемоги, 6. 
Телефони для довідок: (05362) 95335, 95343, 32556, (096) 307-
14-67, адреса електронної пошти svk_peremoga@ukr.net. 
Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входять:  
 будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.”А-1,а,а1″, 
загальною площею 192,5 кв. м.: фундамент – цегла, щебінь, 
бетон; стіни – ракушняк,цегла; покрівля – шифер; перекриття – 
дерево; підлога – дерево; інженерне забезпечення: 
електрика, водопровід, каналізація, наявне водяне опалення;  
 кухня, Літ.”Б-1″, загальною площею 37,8 кв. м.: фундамент 
– цегла, щебін; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття 
– дерево; підлога – дерево; інженерне забезпечення: 
підведена електрика, пічне опалення; 
 сарай, Літ.”В-1″, загальною площею 8,6 кв. м.: фундамент – 
цегла, щебінь; стіни – ракушня; покрівля – шифер; перекриття – 
дерево; підлога – дерево; інженерне обладнання відсутнє;  
 погріб, Літ.”Г”, загальною площею 8,5 кв. м.: фундамент – 
цегла, щебінь; стіни – ракушняк; покрівля – шифер; перекриття 
– з/б; інженерне обладнання відсутнє;  
 колодязь № 1 глибиною 20 м: фундамент – з/б кільця. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни,  
вул. Рибальська, 29А: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1999.9 – Інші будівлі. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

247,4 кв. м. 
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Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
17.06.2020, номер 
запису про право 
власності 36920647 

державна, Україна в 
особі Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Полтавській та 
Сумській областях, 
код ЄДРПОУ: 
42769539 
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Відомості  про земельну ділянку: земельна ділянка окремо 
не виділена. 
Об’єкт приватизації або його частина не перебуває в оренді. 

https://bit.ly/2S2rn1x 

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 органу приватизації 
витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки об’єкта приватизації в розмірі 5087,00 
(п’ять  тисяч вісімдесят сім) гривень 00 копійок у місячний 
термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта на 
рахунок органу приватизації.. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 14-00         
за його місцезнаходженням:  
Полтавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни,                     
вул. Рибальська, 29а. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
 головний бухгалтер СВК «Перемога» Гордієнко Валерій 
Іванович;  
 телефон (096) 307-14-67; 
 адреса електронної пошти klepachivska@ukr.net. 
 

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:  
 Зьомбра Наталія; 
 телефон для довідок (0532) 50-06-12;   
 еmail: nataliia.zombra@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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