
Полтавська обл., Миргородський 
(Шишацький) р-н, смт Шишаки,                    
вул. Партизанська, гараж 6/1 

Гараж, літер «А-1» загальною площею 27,3 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики                               
у Полтавській області (код ЄДРПОУ 02361892),                             
адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103,                                                    
телефон для довідок: (0532) 50-07-56. 
 

Опис: об’єкт приватизації – гараж, загальною площею 
27,3 кв.м, 1976 року побудови.   
Інженерні комунікації відсутні.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Полтавська обл., Миргородський 
(Шишацький*) р-н, смт Шишаки, вул. Партизанська, 
гараж 6/1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Шишацький р-н ліквідовано відповідно до Постанови Верховної Ради України від 

17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».  
Функціональне використання: 1242.1 Гаражі наземні.  
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не виділена, кадастровий номер не 
присвоєний. 
  

Станом на 01.10.2022 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

27,3 кв. м. 

10.10.2022  

Гараж, літер «А-1» 
загальною площею  
27,3 кв.м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 17.06.2021, 
індексний номер витягу 
261996371, номер 
запису про право 
власності 42549822, дата 
державної реєстрації 
15.06.2021 

Державна. 
Державна 
служба 
статистики 
України (код 
ЄДРПОУ 
37507880) 



https://bit.ly/3ltwFPf 

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 

 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 17-00         
за місцем розташування об’єкта приватизації:  
 

Полтавська обл., Миргородський (Шишацький) р-н,  
смт Шишаки, вул. Партизанська, гараж 6/1. 
 

Контактна особа на об’єкті:  
 представник балансоутримувача - Плохотнюк Ольга 

Станіславівна,  
 телефон: (0532)500756;  
 адреса електронної пошти: polgus@pl.ukrstat.gov.ua. 
 

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:  
 Зьомбра Наталія Миколаївна; 
 телефон для довідок (0532)500612; 
 email: zombranata09@gmail.com. 

Умови приватизації: 
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