
Полтавська обл., Лубенський р-н,                        
с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17 

Будівля колишнього клубу загальною площею 404,9 кв.м 
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис: об’єкт приватизації – будівля колишнього клубу 
загальною площею 404,9 кв. м – окремо розташована 
одноповерхова громадська будівля. Розташована в 
центральній зоні села Хоружівка.  
Інженерні комунікації відсутні.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н,  
с. Хоружівка, вул. Шкільна, 17: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1999,9 Інші будівлі.  
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації окремо не виділялася. 
  

Об’єкт приватизації не перебуває в оренді. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

404,9 кв. м. 

24.11.2021  

Будівля колишнього 
клубу загальною 
площею 404,9 кв. м.  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Будівля 

колишнього 

клубу 

загальною 

площею  

404,9 кв. м 404,9 
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0
4

1
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7
53

2
36

 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 03.03.2021 
індексний номер витягу 
246777327, номер 
запису про право 
власності 40822428, дата 
державної реєстрації 
26.02.2021 

Державна, 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного 
майна України по 
Полтавській та 
Сумській 
областях (код 
ЄДРПОУ 
42769539) 



https://bit.ly/3DUubzN 

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 відшкодувати протягом 30 
календарних днів з моменту переходу права власності 
на об’єкт приватизації витрати, понесені Регіональним 
відділенням Фонду державного майна України по 
Полтавській та Сумській областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був 
залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, 
у розмірі 5087,00 гривень (п’ять тисяч вісімдесят сім 
гривень 00 копійок) (без ПДВ). 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8-00 до 17-00  
за місцем розташування об’єкта приватизації:  
Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Хоружівка,  
вул. Шкільна, 17. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
 староста Вишневого старостинського округу 
Новооржицької селищної ради – Буц Анатолій 
Юрійович; 
 телефон: (096) 658-18-11. 
 

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:  
 Муха Валентина Юріївна;  
 телефон для довідок (0532)500612;  
 email: valentyna.mukha@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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