
Полтавська обл., 
Миргородський (Гадяцький) р-н, 
с. Вельбівка, вул. Центральна, 30

Виробничі будинки у складі: охоронне приміщення, А-1 загальною 
площею 13,4 кв.м; ремонтний бокс, Б-1 загальною площею 421,5 
кв.м; підсобне приміщення № 2, В-1 загальною площею 17,4 кв.м; 
матеріальний склад з радіорубкою, Г-1 загальною площею 99,3 кв.м; 
овочесховище, Д-1 загальною площею 21,6 кв.м; їдальня, Е-1 
загальною площею 81,5 кв.м; підсобне приміщення № 1, Є-1 
загальною площею 148,0 кв.м; будівля камеральної обробки, Ж-1 
загальною  площею 141,2 кв.м; адміністративно-побутова будівля, З-
1 загальною площею 142,0 кв.м; вбиральня, И-1 загальною площею 
3,4 кв.м; котельня, І-1 загальною площею 69,5 кв.м; ворота з 
хвірткою, № 1; огорожа, № 2 довжиною 115,0 пог.м; ворота, № 3; 

трансформаторна підстанція, № 4; огорожа, № 5 довжиною 90 пог.м.
Балансоутримувач: Полтавська експедиція по геофізичним 
дослідженням у свердловинах державного геофізичного підприємства 
«Укргеофізика» (код за ЄДРПОУ 21044912), адреса: Полтавська обл., 
с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 6, телефон: (0532) 590543.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Полтавська обл., Миргородський (Гадяцький*) р-н, с. Вельбівка, 
вул. Центральна, 30:

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Полтавська обл., Миргородський (Гадяцький*) р-н, с. Вельбівка, 
вул. Центральна, 30:

* Гадяцький р-н перейменовано на Полтавський відповідно до Постанови Верховної 
Ради України від 17.07.2020 № 807- ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

Станом на 01.02.2023 об’єкт приватизації або його частини в оренді 
не перебуває. 
Умови продажу: без умов.
Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до 15-00
за адресою: Полтавська обл., Миргородський (Гадяцький) р-н, 
с. Вельбівка, вул. Центральна, 30. 

Загальна земельних ділянок:

1,094 га
Загальна площа будівель та споруд:

1158,8 кв. м.

27.02.2023

Виробничі будинки

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності 
від 09.11.2022 індексний номер 
314654740, номер запису про право 
власності 43693125, дата державної 
реєстрації 26.08.2021

Державна. 
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Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою серія ІІ-
ПЛ № 002240, виданий Вельбівською
сільською радою 25.10.2000 та 
зареєстровано в книзі записів державних 
актів на право постійного користування 
землею за №15. Відомості про державну 
реєстрацію обтяжень відсутні



https://bit.ly/3mdwZ80

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

Опис: об’єкт приватизації - виробничі будинки у складі:
 охоронне приміщення, А-1 загальною площею 13,4 кв.м (будівля - цегляна, 

фундамент - бетон, покрівля - шифер, перекриття - дерево, підлога - дошки). 
Наявне електропостачання. Водопостачання, каналізація та газопостачання -
відсутнє. Опалення - пічне;

 ремонтний бокс, Б-1 загальною площею 421,5 кв.м (будівля - цегляна, 
фундамент - бетон, покрівля - шифер, руберойд, перекриття - з/б плити, 
підлога - цементна стяжка). Наявне  електропостачання. Водопостачання, 
каналізація та газопостачання - відсутнє;

 підсобне приміщення №2, В-1 загальною площею 17,4 кв.м (будівля 
цегляна, фундамент - бетон, покрівля - шифер, підлога - цементна стяжка). 
Електропостачання, водопостачання, каналізація та газопостачання -
відсутнє;

 матеріальний склад з радіорубкою, Г-1 загальною площею 99,3 кв.м
(будівля цегляна, фундамент - бетон, покрівля - шифер, перекриття - дерево, 
підлога - дошки). Наявне  електропостачання. Водопостачання, каналізація 
та газопостачання - відсутнє. Опалення - пічне;

 овочесховище, Д-1, загальною площею 21,6 кв.м (будівля - цегляна, 
фундамент - земляні роботи, покрівля - шифер, перекриття - з/б бетон, сходи 
- бетон). Електропостачання, водопостачання, каналізація та газопостачання 
- відсутнє;

 їдальня, Е-1 загальною площею 81,5 кв.м (будівля - цегляна, фундамент -
бетон, покрівля - шифер, перекриття - дерево, підлога - дошки). Наявне -
електропостачання, водопостачання, каналізація та газопостачання. 
Опалення - централізоване;

 підсобне приміщення №1, Є-1 загальною площею 148,0 кв.м (будівля -
цегляна, фундамент - бетон, покрівля - шифер, перекриття - дерево, підлога -
цементна стяжка). Електропостачання, водопостачання, каналізація та 
газопостачання - відсутнє;

 будівля камеральної обробки, Ж-1 загальною площею 141,2 кв.м (будівля -
цегляна, фундамент - бетон, покрівля - шифер, перекриття - дерево, підлога -
дошки). Наявне електропостачання. Водопостачання, каналізація та 
газопостачання - відсутнє. Опалення - пічне;

 адміністративно-побутова будівля, З-1 загальною площею 142,0 кв.м
(будівля - цегляна, фундамент - бетон, покрівля - шифер, перекриття -
дерево, підлога - дошки). Наявне електропостачання. Водопостачання, 
каналізація та газопостачання - відсутнє. Опалення - централізоване;

 вбиральня, И-1 загальною площею 3,4 кв.м (будівля - цегляна, фундамент -
бетон, покрівля- шифер, підлога - дошки). Електропостачання, 
водопостачання, каналізація та газопостачання - відсутнє;

 котельня, І-1 загальною площею 69,5 кв.м (будівля - цегляна, фундамент -
бетон, покрівля - руберойд, шифер, перекриття - з/б плити, підлога -
цементна стяжка). Наявне - електропостачання, водопостачання, 
каналізація та газопостачання. Опалення - від газового котла;

 ворота з хвірткою №1, металеві в металевих стовпах;
 огорожа  №2, металева сітка в дерев’яних стовпах;
 ворота  №3, металеві в металевих стовпах;
 трансформаторна підстанція літ. №4, метал;
 огорожа  №5, дерев’яний штахет в дерев’яних стовпах.
Відповідальна особа: Ольхова Тетяна Василівна (в.о. начальника Полтавської 
ЕГДС), телефон: (050) 3041103, e-mail: pegds.geo@gmail.com.
Організатор аукціону: РВ ФДМУ 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: iratolstaya68@gmail.com.
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