
Полтавська обл.,           
Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, 
вул. Мільйонна (Огія), 17 

Будівлі та споруди у складі: нежитлова будівля А, Ап, загальною 
площею 531,3 кв.м., гараж Б, загальною площею 42,1 кв.м., 
вбиральня В, вимощення ІІ, за адресою: Полтавська обл., 
Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. Мільйонна (Огія), 17. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській 
області (код ЄДРПОУ 02361892), за адресою: м. Полтава, вул. 
Пушкіна, 103. Телефони для довідок: (0532) 60-94-80, 50-23-56. 

Відомості про об‘єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. 
Мільйонна (Огія), 17: 

• Нежитлова будівля А, Ап, загальною площею 531,3 кв. м.,
знаходиться на центральній вулиці м. Кобеляки. Будівля 
двоповерхова з підвалом. Нежитлова будівля збудована в 1975 
році, висотою 6,75 м., збудована з цегли, фундамент - бетон, 
покрівля – азбестові листи, перекриття – з/б, підлога – бетон, 
дощана.  В будівлі є газове опалення (індивідуальний котел), є 
електрика, водопостачання, каналізація.  
• Гараж Б, загальною площею 42,1 кв. м., збудований у 1978 році,
висотою 2,70 м., збудований з цегли, фундамент - бетон, покрівля 
– азбестові фанерні листи, підлога – бетон, інженерне обладнання
відсутнє, крім електрики. 
• Вбиральня В, збудована у 1976 році, висотою 2,00 м., збудована
з цегли, покрівля – азбестові фанерні листи, підлога – бетон, 
інженерне обладнання відсутнє.  
• Вимощення ІІ: підлога – асфальто-бетон.

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

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1024 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

573,4 кв. м. 

31.05.2021  

Будівлі та споруди у складі: 
нежитлова будівля А, Ап, 
загальною площею 531,3 
кв.м., гараж Б, загальною 
площею 42,1 кв.м., вбиральня 
В, вимощення ІІ 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 

площа   

(м кв.) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності 
та власник 

будівлі та споруди у 
складі: нежитлова 
будівля А, Ап, 
загальною площею 
531,3 кв.м.,      
гараж Б, загальною 
площею 42,1 кв.м., 
вбиральня В, 
вимощення ІІ 

531,3 

42,1 

22747
38453
218 

Витяг індексний 
номер 
241459530 від 
22.01.2021 

державна, 
Державна служба 
статистики України, 
код ЄДРПОУ: 
37507880 



https://bit.ly/3tcdsDq 

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 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки,       
вул. Мільйонна (Огія), 17: 

 

 

Перелік майна, яке передане в оренду: 
 

 

 
 
 

Договори оренди зберігають свою чинність для нового 
власника приватизованого майна згідно частини 4 статті 18 
Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна». 

Умови приватизації: без умов. 
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8-00 
до 17-00 за місцем його розташування за адресою:  
Полтавська обл., Кобеляцький р-н, м. Кобеляки, вул. 
Мільйонна (Огія), 17. 
Контактна особа на об’єкті: Плохотнюк Ольга Станіславівна, 
телефон (0532) 50-07-56, email: polgus@pl.ukrstat.gov.ua . 

Організатор аукціону:  Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській 
областя; 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:  Зьомбра 
Наталія. Телефон для довідок (0532)500612, 
e-mail: nataliia.zombra@spfu.gov.ua.

Назва Площа 
земельної 
ділянки,  

м. кв.  

Кадастровий 
номер 

земельної 
ділянки 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 
Земельна 
ділянка 

1024 5321810100:
50:002:0443 

для 
будівництва та 
обслуговуван-
ня будівель 
органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання 

Державний акт на право 
постійного користування 
земельною ділянкою від 
28.01.2008 ЯЯ 225687, 
правокористувач: Головне 
управління статистики У 
Полтавській області, код 
ЄДРПОУ 02361892, 
обтяження прав на земельну 
ділянку не зареєстроване  

Орендар  Назва  об’єкта 
оренди  

Орендова 
площа 
(кв.м)  

Цільове 
призначення 

оренди  

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії  

Орендна 
плата за 1 

кв.м  за 
місяць без 
ПДВ (грн.)  

ФОП 
Борзовець В.І.  

два блок-
бокси  

41,5 Розміщення 
станції технічного 
обслуговування  

 № 507/05-н 
від 07.12.2005, 

діє до 
06.06.2021  

34,08 

Управління 
ДКСУ у 

Кобеляцькому 
р-ні 

Полтавської 
обл.  

частина 
приміщення  

232 Розміщення 
службових 
приміщень  

№ 484/05-н від 
18.11.2005, діє 
до 17.05.2023  

0,01 
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