
Полтавська обл., м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 6

Група інвентарних об’єктів 47/50 частини у складі: 
 нежитлова будівля А1, площею 318,5 кв.м.;
 вбиральня Б1, площею 3,4 кв.м.

Балансоутримувач: Головне управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області (код за ЄДРПОУ 13967927), 
адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 66, 
телефон: (0532)562430.

Опис: до складу об’єкта приватизації входять: 
 нежитлова будівля А1, загальною площею 318,5 

кв.м.: рік побудови – 1915, фундамент – цегла, стіни –
цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерево, підлога
– дошка.

 вбиральня Б1, загальною площею 3,4 кв.м.:
фундамент – вигріб цегляний, стіни – цегла, покрівля -
шифер, підлога – бетон.

Інженерні комунікації – відсутні.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6:

Інформація про договори оренди, укладені щодо
об’єкта приватизації або його частини: станом на 
30.09.2022 об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

0,1556 га
Загальна площа будівель та споруд:

321,9 кв. м.

05.10.2022

Група інвентарних об’єктів
47/50 частини у складі: 
нежитлова будівля А1, 
площею 318,5 кв.м та 
вбиральня Б1, площею
3,4 кв.м.

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Для будівництва
та обслугову-
вання будівель
органів
державної
влади та
місцевого
самоврядування

Комунальна власність, власник: 
територіальна громада міста Гадяч 
в особі Гадяцької міської ради 
(код за ЄДРПОУ 21050924), 
правокористувач: Головне 
управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області, 
(код ЄДРПОУ 13967927). 
Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію іншого речового
права від 28.08.2019 №178943526, 
номер запису про інше речове
право: 2561473 32986133, дата 
державної реєстрації 04.09.2013. 
Відомості про державну
реєстрацію обтяжень відсутні.



https://bit.ly/37WZM9n

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 об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 
6:

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

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні
з 9-00 до 17-00 за адресою об’єкта: 
Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 6.

Відповідальна особа:
 Саврюк Юлія Миколаївна;
 телефон: 099-608-02-14;
 e-mail: bakspers@ukr.net.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській
областях, адреса: 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.

Контактна особа організатора аукціону:
 Толста Ірина Борисівна;
 телефон для довідок (0532)500612;
 e-mail: iryna.tolsta@spfu.gov.ua.
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Витяг з Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права 
власності від 28.08.2019 
№178955089, номер запису про 
право власності 32986133, дата 
державної реєстрації
22.08.2019. Свідоцтво на право 
власності на нерухоме майно, 
серія САЕ, номер: 435245, 
виданий 29.11.2012, видавник: 
Виконавчий комітет Гадяцької
міської ради

Державна.
Власник: 
Головне 
управління
Пенсійного
фонду 
України в 
Полтавській
області, (код 
за ЄДРПОУ 
13967927)
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