
Полтавська обл., Полтавський р-н, 
с. Божківське, вул. Центральна, 7а

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами у складі: казарма - літ.А-1,А1-1,а 
загальною площею 823,8 кв.м; вольєр для службових 
собак, Б; службова будівля кінологів, В-1 загальною 
площею 30,7 кв.м; вольєр для службових собак, в; 
будівля для приготування їжі собакам, Г-1 загальною 
площею 6 кв.м; вольєр для службових собак, г; вольєр 
для службових собак, Д; ворота з хвірткою, 1; огорожа, 2; 
хвіртка, 3; огорожа, 4; вимощення, І.

Балансоутримувач: Державна установа «Божковська
виправна колонія (№16)», (код за ЄДРПОУ 08564268),  
адреса: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божківське, 
вул. Центральна, 5 телефон: (0532)554650.

Опис: до складу об’єкта приватизації входять: казарма,
загальною площею 823,8 кв.м, рік побудови - 1970; 
вольєри для службових собак - 4 шт, рік побудови - 1970; 
службова будівля кінологів, загальною площею 30,7 кв.м, 
рік побудови - 1970; будівля для приготування їжі 
собакам, загальною площею 6,0 кв.м, рік побудови - 1970; 
ворота з хвірткою, 1; огорожа, 2; хвіртка, 3; огорожа, 4; 
вимощення, І. 
Наявні інженерні комунікації: водопостачання, 
водовідведення, електропостачання, опалення – пічне.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Полтавська область, Полтавський р-н, 
с. Божківське, вул. Центральна, 7а:

Функціональне використання: 1274.1 – Казарми збройних 
сил.

Загальна земельних ділянок:

0,602 га
Загальна площа будівель та споруд:

860,5 кв. м.
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 13.01.2020, 
індексний номер 196044476, 
номер запису про право 
власності 35010297, 
дата державної реєстрації
08.01.2020

Державна, 
Міністерство 
юстиції 
України 
(код за 
ЄДРПОУ 
00015622)              



https://bit.ly/3vYuR5k

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

Станом на 01.01.2023 об’єкт приватизації в оренді не 
перебуває. 

Умови продажу: без умов.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні
з 9-00 до 16-00 за адресою: Полтавська обл., 
Полтавський р-н, с. Божківське, вул. Центральна, 7а.

Відповідальна особа: 
 Хоменко Юлія Олександрівна (юристконсульт);
 телефон: 0502828613; 
 е-mail: vk16@pl.kvs.gov.ua. 

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях; 
 адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23;
 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:
 Толста Ірина Борисівна; 
 телефон для довідок (0532) 500612; 
 e-mail: iryna.tolsta@spfu.gov.ua.
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Державна. Власник: Полтавська 
районна державна адміністрація 
Полтавської області (код за ЄДРПОУ 
04057505), правокористувач: Державна 
установа «Божковська виправна колонія 
(№16)» (код  за ЄДРПОУ 08564268); 
Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про
реєстрацію іншого речового права від 
25.05.2018 індексний номер 125293204, 
номер запису про інше речове право: 
12071377, дата державної реєстрації 
16.11.2015. Державний акт на право 
постійного користування земельною 
ділянкою від 07.12.2004, серія та номер: 
ЯЯ №220354. Відомості про державну 
реєстрацію обтяжень відсутні.

Відомості про земельну ділянку, розташовану за 
адресою: Полтавська область, Полтавський р-н, 
с. Божківське, вул. Центральна, 7а:
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