
Сумська область,  

м. Охтирка,  

вул. Олександра Твердохлібова, 2 

До складу об’єкта  входять:  
- будівля контори площею 251,7 кв. м. (стіни цегляні, 
міжповерхові перекриття залізобетонні плити, підлога 
бетонна, водяне опалення;  
- магазин площею 104,9 кв. м. (стіни дощаті, обкладені 
цеглою, перегородки  цегляні, міжповерхові перекриття 
дерев’яні, підлога дощата, дах – шифер, опалення водяне);  
- будівля транспортної дільниці з мехмайстернями та 
гаражем площею 495,3 кв. м. (стіни бетонні, перегородки 
цегляні, міжповерхові перекриття дерев’яні, підлога бетонна, 
дах шифер);  
- сховище РР площею 14,96 кв. м. (стіни цегляні, перекриття 
залізобетонні плити, підлога бетонна);  
- зарядна майстерня площею 120,9 кв.м. (стіни, перегородки 
цегляні, перекриття залізобетонні, підлога цементна);  
- склад-гараж площею 63,8 кв.м. (стіни, перегородки цегляні, 
підлога бетонна, дах-рубероїд);  
- склад для загонів площею 77,2 кв.м. (стіни, перегородки – 
цегляні, перекриття дощаті, підлога щебінь, дах рубероїд);  
- майстерня ЛВТ площею 193,6 кв.м. (стіни, перегородки 
цегляні, перекриття залізобетонні плити, підлога цементна, 
опалення водяне);  
- столярний цех площею 63,3 кв.м. (стіни гіпсоблочні, 
перекриття дерев’яні, підлога цегляна, дах шифер, опалення 
водяне);  
- будівля ангара-сховища площею 243,5 кв.м. (стіни, дах 
залізні; майстерня по ремонту кабелю площею 108,8 кв.м., 
стіни цегляні, перекриття дощаті, підлога бетонна, дах – 
шифер, опалення водяне);  
- водна свердловина, водонапірна вежа;  
- будівля складу ГСМ площею 25,1 кв.м. (стіни цегляні, дах – 
толь);  
- ємності 25 куб. м, 25 куб. м, 14 куб. м;  
- приміщення котельні, зварювальний та токарний цехи 
площею 115,8 кв.м. (стіни та перегородки цегляні, перекриття 
– залізобетонні плити, підлога бетонна, опалення водяне, 
огорожа (№1-3));  
- колонки ІКЕР 2 шт. (№4).  
Загальна площа – 1878,86 кв.м. Об’єкт не використовується 
за своїм функціональним призначенням. 

Загальна площа земельних ділянок: 

1,7202 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

1878,86 кв. м. 

 

15.02.2021  

Будівлі та споруди 
Охтирської партії з 
геофізичних досліджень 
свердловин 

Загальні характеристики 

Вид майна: нерухомість 



https://bit.ly/3rVNt1X 

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: 

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 8-00 до 14-00 за 
місцезнаходженням: Сумська область, м. Охтирка, вул. 
Олександра Твердохлібова, 2 
 

Контактна особа на об’єкті: провідний геофізик Охтирської 
партії з геофізичних досліджень свердловин      
Скоробагатий О.М., телефон: (050) 304-41-24.  

 компенсувати регіональному відділенню витрати на 
оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із проведення 
оцінки об’єкта приватизації в розмірі 17500,00 грн. у 
місячний термін після нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу. 

Об’єкт зареєстровано. Реєстраційний номер 13654903 
Форма власності та власник: загальнодержавна, 
Державна служба геології та надр України. 
 

Свідоцтво на право власності САА 385 130, 25.06.2006, 
виконавчий комітет Охтирської міської ради. 
 

Відомості про земельну ділянку:  об’єкт знаходиться на 
земельній ділянці площею 1,7202 га; кадастровий номер 
5910200000:23:013:0004; цільове призначення: землі 
промисловості; належить Державному геофізичному 
підприємству «Укргеофізика» на праві постійного 
користування (Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою від 16.10.2006).  
 

Перелік майна, яке передано в оренду: станом на  08 
лютого 2021 року договори оренди відсутні. 
 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

