29.12.2021

Частина адміністративної
будівлі, загальною площею
99,4 кв.м.

Вид майна: окреме майно

Полтавська обл., Полтавський р-н
(стара назва - Чутівський р-н),
смт Чутове, пров. Центральний, 4

Загальні характеристики
Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892), адреса:
м. Полтава, вул. Пушкіна, 103, телефон: (0532) 500756.
Опис: об’єкт приватизації - частина адміністративної будівлі
загальною площею 99,4 кв.м, має окремий вхід, розташована
в одноповерховій будівлі 1957 року побудови.
Наявні: опалення – автономне (в іншій частині будівлі),
водопровід – від міських мереж (в іншій частині будівлі),
каналізація – до міських мереж (в іншій частині будівлі).
Електропостачання, газопостачання - від зовнішніх джерел.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за
адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н (стара назва Чутівський р-н), смт Чутове, пров. Центральний, 4:

99,4

Реєстраційний
номер

Підстава виникнення права
власності
Витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від
21.04.2021 індексний номер витягу
253750405, номер запису про право
власності 41618110, дата державної
реєстрації 16.04.2021.
Свідоцтво на право власності, серія
та номер: ЯЯЯ 706139 виданий
06.03.2006, видавник: Виконавчий
комітет Чутівської селищної ради

923672053254

99,4 кв. м.

Загальна
площа
(м. кв)

Форма
власності
та власник
Державна,
спільна
часткова
(7/20),
Державна
служба
статистики
України
(код за
ЄДРПОУ
37507880)

Функціональне використання: 1220.1 - Будівлі органів
державного та місцевого управління.
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:
Полтавська обл., Полтавський р-н (стара назва - Чутівський рн), смт Чутове, пров. Центральний, 4:
Назва

Площа
земельної
ділянки
(м кв.)

374

Кадастровий
номер
5325455100:30:004:0243

Загальна площа будівель та споруд:

Частина
адміністративної будівлі

0,0374 га

Назва

Земельна ділянка

Загальна площа земельних ділянок:

Цільове
призначення
земельної
ділянки
Для
будівництва
та обслуговування
будівель
органів
державної
влади та
місцевого
самоврядування

Форма власності, підстава на
право користування,
інформація про обтяження
Приватна власність.
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію іншого
речового права від
27.07.2017, номер запису про
інше речове право: 21686112.
Відомості про державну
реєстрацію обтяжень відсутні

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Умови приватизації:
- Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації
відшкодувати 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 4033,00 гривень (чотири тисячі
тридцять три гривні 00 копійок) (без ПДВ).
Час і місце проведення огляду об’єкта:
 у робочі дні з 09.00 до 17.00;
 за місцем розташування об’єкта:
Полтавська обл., Полтавський р-н (стара назва - Чутівський
р-н), смт Чутове, пров. Центральний, 4.
Контактна особа:
 на об’єкті: представник балансоутримувача - Плохотнюк
Ольга Станіславівна, телефон: (0532)500756, адреса
електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua;
 організатора аукціону -Толста Ірина Борисівна, телефон
для довідок (0532)500612, e-mail: iryna.tolsta@spfu.gov.ua.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Полтавській та Сумській областях;
 м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23,
 адреса веб-сайту 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.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Детальна інформація
про об'єкт:

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

https://bit.ly/2Zh5w9U

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.

