
Загальні характеристики

Луганська обл., 

Новопсковський р-н,

смт Новопсков, вул. Українська, 21

Адміністративне
приміщення загальною
площею 210 кв. м

Окремо розташована одноповерхова будівля загальною
площею 210 кв.м розташована на центральній вулиці
приватного сектора селища міського типу Новопсков 
Луганської області. 

Будівля не використовується з 01 січня 2020 року. 
Загальний стан будівлі задовільний, але потребує
ремонту.

Рік побудови будівлі – 1970. До її складу входять 11 
кімнат, коридор та тамбур.

Будівельні характеристики: 
фундамент – бутове каміння, стіни – цегла, покрівля –
шифер, перекриття – дерево, підлога дощата. 

Вікна: 3 вікна з дерев’яними рамами та подвійним
склінням (мають нещільне прилягання до коробки по 
периметру; 17 вікон металопластикові, на 12 з них 
встановлені металеві решітки. 

Міжкімнатні двері дерев’яні. 
Інженерні мережі та комунікації: водопостачання –

свердловина, водовідведення - центральна каналізація, 
електропостачання відключене (підлягає підключенню), 
газопостачання – автономне опалення (форсунка).

З 06.11.2019 частина будівлі площею 76,8 кв.м
перебуває в оренді та використовується, як магазин з 
продажу товарів підакцизної групи.На цей час діє договір
оренди індивідуально визначеного нерухомого майна, 
що належить до державної власності, від 06.11.2019 № 
0102Л/2019 на нежитлові приміщення загальною площею
76,8 кв.м. Термін дії договору оренди – до 05.10.2022 
включно. Згідно з ч.4 ст.18 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», 
договір оренди зберігає чинність для нового власника
приватизованого майна.

Загальна площа земельних ділянок:

0,0675 га

Загальна площа будівель та споруд:

210 кв. м.

23.11.2020

Вид майна: окреме майно

Земельні ділянки Розмір Кадастровий номер

Під будівлею 0,0675 га 4423355100:03:001:0788



https://bit.ly/3nXuXEB

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

Умови приватизації

• компенсувати РВ ФДМУ по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної
діяльності за проведення оцінки об’єкта малої
приватизації у розмірі 2 950,00 грн протягом 30 днів.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 9-00 до 14-
00 за місцезнаходженням об’єкта приватизації: 
Луганська обл., Новопсковський р-н,
смт. Новопсков, вул. Українська, 21.

Контактна особа: Сидоренко Н.В.

тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 8:00 до 17:00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8:00 до 15:45, 
обідня перерва з 12:30 до 13:15.

https://bit.ly/3nXuXEB
mailto:privatization@spfu.gov.ua

